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 การหลอมรวมของเทคโนโลยีแพร่ภาพกระจายเสียงและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ท�าให้เกิด กสทช.
 พัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่าน้ีท�าให้เรื่องกระจายเสียง 
โทรทศัน์ และโทรคมนาคมเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนัของคนยคุเรา 
และมีแนวโน้มว่ายิง่จะฝังลกึเข้าไปในชวีติประจ�าวนัของคนยคุต่อๆ ไป
 เราจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�ากบัดแูลให้เรือ่งเหล่านีเ้ป็นประโยชน์ต่อ
คนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ระบบ
ก�ากับดูแลที่ดีจึงต้องฟังเสียงของคนทุกกลุ่ม องค์กรที่ก�ากับดูแลด้าน
การสือ่สารจ�าเป็นต้องลงมอื “สือ่สาร” ด้วย และต้องไม่พยายามปิดกัน้
ตัวเองจากสังคมภายนอก
 นี่คือที่มาของเวทีสาธารณะซึ่งบุกเบิกโดย กสทช. ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะเป็น
ไปไม่ได้ที่ กสทช. เพียงสองคนจะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนได้
อย่างทั่วถึง เป็นไปไม่ได้ที่ กสทช. ทั้ง 11 คนจะรู้ปัญหาและรู้ดีไป 
เสียทุกเรื่อง
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 การมีส่วนร่วมของสังคมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าเรา
ต้องการ กสทช. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 เราทีใ่ช้เทคโนโลยเีหล่านี ้เราทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเทคโนโลยี
เหล่านี ้สามารถส่งเสยีง สามารถแสดงความเหน็ เพือ่ให้ กสทช. รบัฟัง
และได้ยนิ และไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงเวทรีบัฟังความคดิเหน็สาธารณะ
เวลาที่ กสทช. จะออกประกาศหรือค�าสั่งต่างๆ แต่ต้องสามารถ “สื่อ” 
กับองค์กรก�ากับดูแลการสื่อสารได้ตลอดเวลา
 สิ่งที่จะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงเสี้ยวเดียวที่สังคมได้ 
“สื่อ” กับ กสทช. แต่นับเป็นเสี้ยวส�าคัญท่ีสะท้อนว่า ในระยะเวลาที่
ผ่านมา เราพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม ที่มากไปกว่าการ
มีตัวแทนมาท�าหน้าที่ กสทช. ที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสังคมให้ดียิ่ง
ขึ้นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กสทช.
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 กสทช. เป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของ
สงัคม ดฉินัเองกถ็กูคาดหวงั เพราะเคยเป็นเอน็จโีอทีท่�างานตรวจสอบ
คนอื่นมาก่อน งานหลักที่ท�ามีทั้งการประชุม การตัดสินใจนโยบายที่
ส�าคัญ หรือการบริหารขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันคิด
ว่าไม่ควรท�างานคนเดียว แต่ต้องยึดโยงกับภาคส่วนอื่นโดยเฉพาะ
สงัคมทีเ่ชือ่ม่ันสนบัสนนุให้ดฉินัเป็น กสทช. ด้านส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอด 3 ปีครึ่งที่มุ่งเน้นการท�างานแบบมีส่วน
ร่วม เปิดเผย โปร่งใส เน้นการท�างานที่สะท้อนจุดยืนในการปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะ สิทธิเสรีภาพเพื่อผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะฉะนั้น
การท�างานในลักษณะน้ีต้องใช้หลายรูปแบบ ซ่ึงดิฉันเลือกใช้วิธีการ
ต่างๆ ที่เปิดเผย และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
เสวนา สัมมนา เวทีรับฟังความเห็นต่างๆ และ NBTC Public Forum 
ก็เป็นหนึ่งในเวทีเหล่าน้ัน และเป็นหน่ึงในเครื่องมือที่ดิฉันอยากจะ
เปิดประเด็นส�าคัญๆ ท่ี กสทช. ก�าลังด�าเนินการ และมีผลกระทบ 
ต่อผู ้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจะน�าความเห็นต่างๆ 
ที่ได้รับฟังอย่างรอบด้านเพื่อเป็นข้อเสนอไปยัง กสทช. รวมทั้ง 
ให้สาธารณะรับรู้ด้วยว่านโยบายดังกล่าวมีความเห็นแย้งเห็นต่าง  
หรือเห็นเหมือนกันอย่างไร 

ค�ำน�ำ
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 หลายครั้งที่ NBTC Public Forum ที่จัดขึ้นเป็นเวทีขับเคลื่อน
นโยบายส�าคัญๆ ในการปฏิรูปสื่อ การคุ้มครองผู้บริโภค แต่ขณะ
เดียวกันเวทีแห่งน้ีก็สร้างความขัดแย้งภายใน กสทช. เหมือนกัน 
เนื่องจากมักถูกมองว่า เป็นเวทีที่เปิดให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์ รวม
ไปจนถงึเป็นเวทใีห้ตรวจสอบการท�างานของ กสทช. ด้วย แต่ดฉินัคดิ
ว่าตรงนี้ถือเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับสังคมมาร่วมพูดคุยในพื้นที่ของ 
กสทช. เอง คือเป็นหัวใจส�าคัญของการท�างาน เวทีนี้ไม่ใช่เป็นการ
เปิดบ้านเพื่อเอาคนมาสร้างรอยร้าวในบ้าน แต่ว่าเป็นการเปิดพื้นที่
งานสาธารณะให้ยึดโยงกับสังคม เห็นว่าในเวทีหลายครั้งก็ตอบโจทย์
สงัคม ท�าให้เรือ่งยากกลายเป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจง่ายมากขึน้ ท�าให้เรือ่งไกล
ตวักลายเป็นเรือ่งใกล้ตวั ท�าให้เสยีงของผูบ้รโิภคสือ่ดงัขึน้ และสะท้อน
เข้ามายงั กสทช. และสะท้อนไปยงัสงัคมภายนอกด้วย แต่กย็อมรบัว่า
บางเรือ่งน�าไปสูก่ารผลกัดนัทีเ่ป็นจรงิได้ แต่บางเรือ่งมอีปุสรรคทีย่าก
แก่การผลกัดนัให้เป็นไปตามข้อเสนอของเวท ีเพราะเป็นข้อจ�ากดัของ 
กสทช. เองที่ต้องตัดสินด้วยเสียงข้างมาก 
 ดงันัน้ NBTC Public Forum ไม่ได้เป็นพืน้ทีข่องเสยีงข้างน้อย
ที่จะมาป่าวประกาศ ตะโกนร้อง หรือหาพวก แต่เป็นเวทีสาธารณะ
ที่ท�าให้สังคมท�างานใกล้ชิดกับ กสทช. ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบ 
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กสทช. ไปด้วย เป็นทั้งกัลยาณมิตร เป็นทั้ง Watch Dog หรือเป็นคน
ตรวจสอบที่ให้ทั้งก�าลังใจและให้ทั้งไม้เรียว 
 ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีอดทน หลายครั้งที่มาร่วมเวที 
หลายครั้งที่เหนื่อยหน่าย กสทช. แต่ก็ยังมาร่วมเวทีพร้อมกับความ
ปรารถนาดี มีข้อเสนอดีๆ ต่อ กสทช. มาโดยตลอด หวังว่าบทสรุป
ที่มีในหนังสือเล่มน้ีจะได้เป็นท้ังบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งใน
การท�างาน สะท้อนปัญหา อุปสรรค รวมท้ังงาน กสทช. เองด้วย 
เป็นทั้งการเรียนรู ้ต่อไปในอนาคต เป็นท้ังการอ้างอิงที่ภาคส่วน
ต่างๆ จะเอาไปใช้ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะมีการปฏิรูป
กฎหมาย ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูป กสทช. อีกครั้ง หวังว่า ไม่ว่า กสทช.  
จะเปลีย่นแปลงอย่างไรในอนาคต หรอืจะมกีลไกอะไรใหม่ๆ ขึน้มา จะ
ได้ต่อยอดกบัหลายประเดน็ก่อนหน้านีท้ีเ่ราได้ท�ามาและสรปุไว้เป็นบท
เรียนในหนังสือเล่มนี้
 ด้วยความเชื่อมั่นในพลังผู้บริโภค และสิทธิเสรีภาพในการ
สื่อสาร

สุภิญญา กลางณรงค์
กสทช.



9

กะเทาะ กสทช.



10

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

สำรบัญ

กสทช. องค์กรนี้มีความหมายต่อสังคมไทย!?

 014 ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อ กสทช. 

 030 1 ปี กสทช. กับความ (ไม่) สมหวังของสังคมไทย

 054 ธรรมาภิบาลองค์กรก�ากับดูแล บทเรียนจาก   

   สหรัฐอเมริกาถึงประเทศไทย

พันธกิจในมิติการคุ้มครองผู้บริโภค

 074 แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ 

   ยุค กสทช. 

 090 ธุรกิจผ่าน SMS... แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ

 110 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ท�าอย่างไรผู้บริโภคจะได้  

   ประโยชน์อย่างแท้จริง

 128 ร่วมสร้างมาตรการ “หยุด!” การประกอบการที่เอาเปรียบ 

   และโฆษณาน่าร�าคาญ

 140 เสาสัญญาณการสื่อสาร: ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก! 

 156 “ปัญหาและทางออก” ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

   จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
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พันธกิจในมิติการปฏิรูปสื่อ

 174 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล: กสทช. ควรท�าอย่างไรให้ 

   บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ

 188 การก�ากับสื่อในยุคดิจิตอล

 210 “เกมพนันบนหน้าจอ-หน้าปัด” การรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคและ 

   ความรับผิดชอบของสื่อ

 220 ฟุตบอลโลก: เกมหรือการพนัน กับบทบาทอันท้าทายของสื่อ

พันธกิจในมิติการปกป้องสิทธิเสรีภาพ

 236 ITU จะก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ต ไทยควรมีท่าทีอย่างไร

 252 เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ 

   จะต้องสังเวยด้วยสิทธิส่วนบุคคลจริงหรือ

 268 “ฟ้องหมิ่นประมาท” เครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบและ

   การท�าหน้าที่!

กรณีการสิ้นสุดสัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 284 สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร

 300 ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทาน

   บริการมือถือสิ้นสุด

 324 ร่วมเตรียมการป้องกันปัญหา “ซิมดับ”
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กสทช.
องค์กรนี้มีความหมาย

ต่อสังคมไทย!?
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ควำมคำดหวังของภำค
ประชำสังคมต่อ กสทช.
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ในอดีตคลื่นความถี่เป็นของรัฐ และรัฐให้สัมปทานเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ 

แต่ภายหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 และ พ.ศ. 2550 คลื่นความถี่ก็มิใช ่สิ่งที่ครอบครองโดยรัฐอีก 

ต่อไป แต ่กฎหมายบัญญัติว ่าเป ็นทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน ์ 

สาธารณะ และการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของรัฐ ก็

เพือ่ท�าหน้าทีจ่ัดสรรคลืน่ความถี่และก�ากับดแูลการประกอบกิจการทีเ่กี่ยวข้อง

 การเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดและวิถีปฏิบัติเช่นในอดีตสู่การค�านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจ การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จึงถูกจับตาและเป็น

ทีค่าดหวงัจากภาคประชาสงัคมว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 

ตลอดจนท�าให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการท�างานของ 

กสทช.
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จัดสรรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสาร
มวลชน กล่าวถึงความคาดหวังว่า กสทช. จะปฏิรูปสื่อไปในทิศทาง
ที่ท�าให้เกิดความเท่าเทียมและกระจายให้เกิดความหลากหลาย  
จากภารกิจของ กสทช. ท่ีระบุให้กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีม ดแูลคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารและผูบ้รโิภคให้ได้รบัการบรกิารทีม่ี
คณุภาพ จะพบว่าไม่มคี�าว่า “ประชาชน” เพราะผูร้บับรกิารถกูตีความ
เป็นผู้บริโภค แต่อยากเน้นว่าในฐานะประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้บริโภค
เฉยๆ นั้นมีสิทธิเสนอแนะว่าอะไรเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
 ส่วนค�าว่า “แข่งขัน” บรรดากลุ่มวิทยุโทรทัศน์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
ไม่ว่าจะสถานีวิทยุขนาดเล็กที่เกิดใหม่ วิทยุชุมชน วิทยุดาวเทียม มี
โจทย์ว่าจะเกิดความเท่าเทียมได้อย่างไร มีแนวทางอะไรท่ีจะท�าให้
เกิดความเป็นธรรม ในขณะที่เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
การอนุญาตให้ประกอบกิจการ เป็นเรื่องที่รอมานานแล้วส�าหรับวิทยุ
ชุมชน เช่นเดียวกับเรื่องการให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 201 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะและไม่แสวงหาก�าไรทางธุรกิจ เรื่องนี้เป็นค�ามั่นสัญญา
ของ กสทช. ที่ทุกคนรอคอย กสทช. ต้องไม่ท�าให้ผิดหวัง
 ส�าหรับข้อสังเกตและความเห็นต่อเรื่องกรอบแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่ มีประเด็นที่อยากเสนอ ดังนี้
 แนวทางการด�าเนินการเก่ียวกับคล่ืนความถี่ระหว่างประเทศ 
เป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนให้มาก ในปัจจุบันการ

1
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 49 ก�าหนดไว้ว่า “...โดยในส่วนกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะและ
ไม่แสวงหาก�าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่น
ความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ”
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จัดสรรคลื่นความถี่เป็นระบบสากล ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนถึงชุมชน
ท้องถิ่น เช่น หากดาวเทียมหมดอายุแล้วไม่ไปขอจองวงโคจรเพื่อ 
ใช้คลืน่กบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ถ้าวงโคจรเตม็ 
ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาค�าขอและไม่ได้รับการจัดสรร
 แนวทางการคืนคล่ืนความถ่ีท่ีก�าหนดว่า ล�าดับแรกให้เชิญ
เจ้าของกิจการเดิมหรือผู้ได้รับสัมปทานมาชี้แจง แล้วจัดสรรหรือ
ปรบัปรงุใหม่ อยากถามว่าหากทีม่อียูเ่ดมิได้รบัการจดัสรรจนเตม็แล้ว 
คนใหม่จะไปอยู่ไหน
 การก�าหนดให้มกีารใช้งานคลืน่ความถีด้่านความมัน่คงของรฐั
ตามความจ�าเป็น ค�าถามคือนิยามค�าว่า “ความมั่นคงของรัฐ” คืออะไร 
เป็นเรื่องของกิจการทหารเท่านั้นหรือไม่
 การก�าหนดให้มกีารใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ภารกจิป้องกนัสาธารณภยั 
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ แต่ระบุไว้ด้วยว่าเมื่อจ�าเป็น ดังนั้น
ต้องนิยามว่าเม่ือจ�าเป็นคืออะไร เวลาไหน เพราะจากเหตุการณ์ช่วง
น�้าท่วมที่ผ่านมา พื้นที่สื่อในการแก้ปัญหาไม่เพียงพอ มีพื้นที่ประสบ
ปัญหาอย่างกว้างขวาง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
 เรือ่งเปลีย่นผ่านไปสูร่ะบบดจิิตอล ค�าถามคอืมกีารเตรยีมความ
พร้อมเพียงพอหรือไม่ ทั้งในฟากผู้ประกอบการและประชาชน โดยที่
ต้องมีการดูแลให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม เพราะ
ถ้าประชาชนไม่ได้ลงทุนเครื่องรับเพิ่ม รัฐไม่จัดให้ คนนั้นก็จะไม่ได้รับ
สทิธใินการรบัข้อมลูข่าวสาร ความสามารถทีไ่ม่เท่ากนัถอืเป็นประเดน็
ส�าคัญ ฉะนั้นจะมีการหนุนเสริมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไรให้เป็น
ธรรม และเกิดความเท่าทัน

ใช้การสื่อสารสร้างปัญญา

 ศ.นพ.ประเวศ วะส ีนกัวชิาการด้านสาธารณสขุและการ
ศกึษา กล่าวว่า ทกุวนันีส้งัคมมคีวามซบัซ้อน อ�านาจรฐัท�าอะไรได้น้อยลง 
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‘ภารกิจของ กสทช. ที่ระบุให้กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม ดูแลคุ้มครองผู้ ใช้บริการและผู้บริโภคให้ ได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ จะพบว่าไม่มีค�าว่า “ประชาชน” เพราะผู้รับ
บรกิารถูกตคีวามเป็นผูบ้รโิภค แต่อยากเน้นว่าในฐานะประชาชน 
ไม่ใช่เป็นผูบ้รโิภคเฉยๆ น้ัน มีสทิธิเสนอแนะว่าอะไรเป็นธรรมหรอื
ไม่เป็นธรรม’

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

ปัญหายากๆ จ�าเป็นต้องเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาเพื่อ
มองภาพกว้าง อย่าใช้อ�านาจ เทคโนโลยี กฎหมายมาเป็นตัวตั้ง แต่
ควรเอาสังคมเป็นตัวตั้ง
 สงัคมตอนนีว้กิฤตและซบัซ้อนมาก วกิฤตส�าคญัทีส่ดุคอืวกิฤต
ทางปัญญา เราต้องมองความเป็นไปทัง้หมด ระบบการศกึษา โลกทศัน์ 
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วิธีคิด แต่ปัจจุบันเรายังวุ่นวายอยู่ในเรื่องเดิมๆ อุทกภัย เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมใดสังคมหนึ่งจะรักษาดุลยภาพของตนเองไว้ได้ต้องมี
ปัญญาพอที่จะเข้าใจทั้งหมด และพอจะรู้ว่าต้องท�าอะไร เพราะฉะนั้น
โจทย์ใหญ่คอื จะท�าอย่างไรในการใช้ระบบการสือ่สารเพือ่พาชาตอิอก
จากวกิฤต ถ้าระบบการสือ่สารของเราไม่ทนั ทีเ่หลอืกจ็ะไม่ทนั ถ้าการ
สื่อสารดีก็จะสร้างปัญญาขึ้นมาได้เร็ว
 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็น
คน โดยเฉพาะของคนยากคนจน คนเล็กคนน้อย ถ้าจัดระบบการ
สื่อสารให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน จะเป็นพื้นฐานของสิ่งดีๆ  
เช่น ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ถ้าเรา
ขาดสิ่งเหล่านี้ ที่เหลือจะไม่เกิด และน�าไปสู่สังคมที่มีความเหลื่อมล�้า
ขนาดหนัก แล้วความเหล่ือมล�้าจะน�าไปสู่ความขัดแย้ง ความรุนแรง  
เพราะฉะน้ันต้องมาดวู่าการสือ่สารจะสร้างโลกทศัน์ วธิคีดิ จติส�านกึใหม่ 
ได้อย่างไร
 เราต้องใช้การสื่อสารสร้างโลกทัศน์ วิธีคิด จิตส�านึกใหม่ไป
สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ เปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจจากโครงสร้าง
อ�านาจรวมศูนย์ ซึ่งเป็นต้นตอของความรุนแรง อย่างปัญหาความ
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดจากการรวมศูนย์ และเมื่อ
มีการรวมศนูย์อ�านาจมาก คอร์รปัชัน่กจ็ะมาก ทีผ่่านมาประเทศไทยมี
รฐัธรรมนญูมาแล้ว 18 ฉบบั แต่ไม่เคยมกีารเปลีย่นแปลงการรวมศนูย์
อ�านาจ โครงสร้างอ�านาจไม่เคยเปลี่ยน จึงต้องคิดว่าระบบการสื่อสาร
จะช่วยสร้างโลกทัศน์ วิธีคิด และจิตส�านึกใหม่ท่ีจะเคารพวิธีคิดและ
ศักดิ์ศรีของคนทุกคน ปฏิรูปเรื่องอ�านาจชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด เพื่อ
ให้สามารถจัดการตัวเอง ก็จะมีพลัง
 ถ้ามองจากฐานราก 80,000 หมู่บ้าน จะเห็นประชาธิปไตยที่
สร้างสรรค์มาก สภาผู้น�าชุมชน ซ่ึงเป็นผู้น�าตามธรรมชาติ เป็นผู้น�า
กลุม่ต่างๆ ทัง้เรือ่งอาชพี สิง่แวดล้อม สามารถส�ารวจข้อมลูชมุชนและ
ท�าแผนโดยประชาชนชาวชุมชน คนท้ังหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนท�า
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แผน ผูน้�าชมุชนหลายคนเกดิประชาธปิไตยสมานฉนัท์ จะตกลงกนัว่า
ใครควรจะอยู่ต�าแหน่งไหน ไม่ได้ใช้การซื้อเสียง นี่เป็นประชาธิปไตย
จากข้างล่าง สามารถจัดการเรื่องนโยบายขับเคลื่อนได้ มีสถาบันการ
ศกึษา มีหน่วยงานกรมกองต่างๆ และการสือ่สารมาช่วยหนนุ ฐานราก
ก็จะเข้มแข็ง
 ปัจจุบันเราทะเลาะกัน แตกแยกกัน เพราะเราใช้ความเห็น
มาก ใช้ความรู้น้อย สถานีโทรทัศน์ควรมีรายการในลักษณะ Citizen 
Dialogue น�าคนต่างๆ มาคยุกนั เริม่ต้นอาจใช้ความเหน็ซึง่ต่างกนั และ
มีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเป็นระยะๆ ในที่สุดก็สามารถน�าไปสู่ฉันทามต ิ
ได้โดยกระบวนการประชาธิปไตยสร้างสรรค์ ถ้ามีรายการโทรทัศน์
แบบนี้ ประชาธิปไตยสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว

ปฏิรูปสื่อเพิ่มเสียงประชาชน

 จอน อึง๊ภากรณ์ ผูน้�าองค์กรพฒันาเอกชน กล่าวว่า ส่วนตัว
มีความสนใจในเรื่องสื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อวิทยุ
โทรทศัน์และการก�ากบักจิการวทิยโุทรทศัน์เป็นเรือ่งทีย่ากมาก เพราะ
เตม็ไปด้วยผลประโยชน์ และภาคประชาสงัคมกค็าดหวงัว่าจะเกดิการ 
เปลี่ยนแปลง ดังน้ัน กสทช. ชุดน้ีต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
เพราะถ้ายังเหมือนเดิมก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

‘ถ้าจัดระบบการสื่อสารให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน  
จะเป็นพื้นฐานของสิ่งดีๆ เช่น ประชาธิปไตย การเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม’

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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 ปัญหาทีผ่่านมาคอื สือ่วทิยโุทรทศัน์ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืของผูม้ี
อ�านาจเพือ่บอกประชาชนว่าต้องคดิอย่างไร และต้องเอาเงนิไปซือ้อะไร 
แม้แต่วิทยุชุมชนในหลายกรณีก็ไม่ใช่เสียงของชุมชน แต่เป็นเสียง
ของคนไม่กี่คน เราต้องเปลี่ยนระบบเผด็จการทางความคิดทางการ
สื่อสารไม่ให้เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้มีอ�านาจบอกว่า
ประชาชนต้องท�าอย่างไร แต่ต้องกลับไปบอกผู้มีอ�านาจว่าประชาชน
ต้องการอะไร
 ในส่วนของโทรทศัน์เป็นเรือ่งยาก กฎหมายกม็ข้ีอจ�ากดั โชคดี 
ที่ประเทศไทยมีสถานีไทยพีบีเอสที่ไม่ได้ขายสินค้าและไม่ขึ้นกับ 
รัฐ แต่ไม่ควรมีแค่ช่องเดียว ควรเพิ่มช่องโทรทัศน์ที่เป็นอิสระ ไม่
เกี่ยวกับการค้า แต่อย่าขึ้นกับไทยพีบีเอส ให้เป็นอีกตระกูลหนึ่ง เป็น
โทรทัศน์สาธารณะระดับภูมิภาคก็ได้ ส่วนเรื่องวิทยุเป็นเรื่องที่น่า
สนใจมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้การฟังมากกว่า วิทยุจึงเป็นสื่อ
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ปัญหาก็คืออยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่ม อย่าง
เช่นกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีวิทยุของตนเองเพ่ือเผยแพร่ความ
รู้ให้กับประชาชน แต่ก็ไม่มี
 ส�าหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ แบ่งได้เป็น 3 ภาคส่วน  
1) ภาคประชาชน กสทช. ต้องเน้นการตรวจสอบด้วยว่าของประชาชน
จริงไหม ไม่ใช่อนุญาตอย่างเดียว วิทยุชุมชนต้องรับใช้ประชาชนที่
หลากหลายความเชื่อ หลายชาติพันธุ์ หลายวัฒนธรรม เป็นวิทยุที่
เป็นประชาธิปไตยที่สุด อย่าให้ไปตกในอ�านาจของคนไม่กี่คน หรือ

จอน อึ๊งภากรณ์

‘ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้มีอ�านาจบอกว่าประชาชนต้องท�าอย่างไร แต่
ต้องกลับไปบอกผู้มีอ�านาจว่าประชาชนต้องการอะไร’
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กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องเป็นของส่วนรวม 2) ภาคเอกชน ควรท�าให้เป็น
ที่มาของรายได้ให้ กสทช. เราจะยอมให้เป็นบันเทิงก็ได้ แต่ต้องเป็น
รายได้เพื่อส่งเสริมอีกสองด้าน คือชุมชนกับสาธารณะ และในส่วน
ของวิทยุธุรกิจท้องถิ่นก็ควรท�าโดยคนท้องถิ่น ไม่ใช่ธุรกิจระดับชาติ
ไปครอบง�าโฆษณาสินค้า 3) ภาคสาธารณประโยชน์ อาจเป็นคลื่น
ความถี่ส�าหรับภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้ กสทช. สามารถ
จัดสรรได้เลยว่าเนื้อหาจะเป็นประเภทใด เช่น ในส่วนนี้ต้องมีสถานีที่
ท�าเรื่องข่าวและเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันในสัดส่วนท่ีชัดเจน มีสถานี
ที่รับใช้กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร แม่บ้าน หรือกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ ความรู้ทางกฎหมาย สิ่งแวดล้อม มีความหลากหลายทาง
เนือ้หา และเปิดให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็ มวีทิยากรมาให้ความ
รู้และคุยกับประชาชน

จอน อึง๊ภากรณ์ ตัง้ความหวังว่า กสทช. ชุดน้ีจะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ด้านปฏิรูปสื่อ
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 ส่วนเรื่องการก้าวสู่ยุคดิจิตอล ถ้าเปิดคลื่นความถี่มากแต่เนื้อ
หาเดิมๆ ก็น่าเศร้า เราต้องปฏิวัติคลื่นความถี่ให้พัฒนาการเรียนรู้
ของประชาชน เปิดเวทีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน จะได้เข้าใจปัญหา
ระหว่างประเทศและความขัดแย้งว่าแค่เป็นความคิดมุมมองที่ต่างกัน
เท่านั้น ถ้าเข้าใจ ความขัดแย้งนั้นก็จะลดลงทันที

เปิดพื้นที่ให้สาธารณะมีส่วนร่วม

 รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย กล่าวว่า ต้องตัง้ค�าถามว่าท�าไมถงึต้องมคีณะกรรมการ
ก�ากับในอุตสาหกรรมบางภาคเศรษฐกิจเท่าน้ัน ซึ่งปัจจุบันมีแค่ 2 
ประเภท คือ กสทช. กับคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เหตุผล
เพราะ 1) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบท่ีส�าคัญต่อสังคม 
และมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 2) มี
ข้อจ�ากัดทางด้านการแข่งขันกันอย่างมาก
 คณะกรรมการก�ากับดูแลมีหน้าที่ต ้องท�าให้มีบริการที่มี
คุณภาพและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
โทรคมนาคม เพราะอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมีมูลค่าเป็นแสนๆ ล้าน  
ดังนั้นความคาดหวังของคนในสังคมจึงมีมาก โดยเฉพาะในเรื่อง  
1) ความโปร่งใสในการท�าหน้าที ่2) ความมปีระสทิธภิาพ ต้องปฏบิตักิาร 
ทนัต่อเวลาและปัญหา จนกระทัง่วิง่น�าปัญหาให้ได้ในทีส่ดุ 3) ต้องท�าให้
เกดิความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน ดงันัน้การเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมจึงมีความส�าคัญมาก
 งานหลักๆ สองเรื่องที่ กสทช. ต้องด�าเนินการ คือ 1) ต้องจัด
โครงสร้างของการประกอบธุรกิจหรือโครงสร้างอุตสาหกรรม ทั้งใน
เรื่องของกระจายเสียงแพร่ภาพและโทรคมนาคม ถ้าวางพื้นฐานท่ีดี
ได้ งานที่เหลือจะง่ายขึ้นมาก 2) การก�ากับดูแลคุณภาพการให้บริการ 
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เช่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือล่ม เป็นปัญหาคุณภาพที่กระทบวงกว้าง 
ส่วนคณุภาพในกจิการแพร่ภาพกระจายเสยีงเป็นเรือ่งเนือ้หาสาระของ
รายการ
 ดงันัน้ต้องเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัสาธารณชนและต้องสม�า่เสมอ ไม่ใช่
เพยีงจดัเวทรีบัฟังเป็นครัง้คราว แต่ต้องให้ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพราะ
การให้ข้อมูลที่ทันท่วงที ภาควิชาการจะเข้ามาช่วยวิเคราะห์เอง และ
จะท�าให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็นได้อย่างดี การ
เผยแพร่ข้อมูลหลังจากการวิจัย สมัย กทช. มีการท�าวิจัยเยอะมาก 
ควรมีการเผยแพร่ลงเวบ็ไซต์ เวลาถกเถยีงกนัจะได้อยูบ่นพืน้ความรู ้
ทีเ่ท่ากนั
 ในส่วนของภาคโทรคมนาคม โครงสร้างการคิดค่าบริการ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นการแข่งขันอย่างมีข้อจ�ากัด 
การก�ากับเรื่องราคานั้นจะเผยแพร่อย่างไรให้เป็นความรู้สู่สาธารณะ 
รวมถึงเรื่องการออกกฎกติกาหรือประกาศ ต้องศึกษาถึงผลกระทบ
ของการออกกติกาก่อน และเมื่อออกมาแล้ว ก็ต้องบังคับใช้และมีการ
ตรวจสอบด้วยว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ เพียงใด

ไม่ท�างานแบบระบบราชการ

 สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย แสดงความคาดหวังต่อ กสทช. คือ

‘อุตสาหกรรมเหล่านีม้มีลูค่าเป็นแสนๆ  ล้าน  ดงันัน้ความคาดหวัง 
ของคนในสงัคมจงึมีมาก โดยเฉพาะในเรือ่งความโปร่งใสในการ
ท�าหน้าท่ี ความมปีระสทิธภิาพ  ความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน’

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
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 1. กสทช. เกิดจากการผลักดันร่วมกันของภาคประชาชนและ
ภาคนักวิชาการมาอย่างยาวนาน ดังนั้นอย่าท�าให้เราต้องผิดหวัง
 2. การท�างานของ กสทช. ควรเป็นไปอย่างเป็นอสิระ และอยาก
ให้บรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ หลดุพ้นจากระบบราชการแบบเดิม 
หากมีความคดิกบัคนทีเ่ข้ามาตดิต่อเป็นไปในเชงิอ�านาจกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ดี
 3. การก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย และสื่อสารกับประชาชน
 4. ก�ากับดูแลเพื่อให้ภาพรวมของสังคมดีขึ้น ที่ผ่านมา กสทช. 
เรยีกร้องให้ผูป้ระกอบกจิการเตรยีมความพร้อมในการใช้คลืน่ความถี่ 
แต่กลับไม่เห็นรายละเอียดว่าต้องท�าอย่างไร
 5. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีจริยธรรม โจทย์คือท�า
อย่างไรให้คนทีท่�างานด้านสือ่สามารถก�ากบัดแูลกนัเองให้มจีรยิธรรม 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งค�าถามถึงเหตุจ�าเป็นที่ต้องมี กสทช.
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ส่วนเรือ่งการสอบใบผูป้ระกาศ เป็นสิง่ที ่กสทช. ไม่ควรท�า โดยอาจใช้
วิธีให้คนในสถานีช่วยกันดูแล และไม่ใช้วิธีเชิงอ�านาจในการก�ากับ

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ความเห็นจากผู ้เข้าร่วมเสวนาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิทยากร โดยส่วนใหญ่มองว่า กสทช. ต้องสร้างมาตรฐานที่เป็นธรรม
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน เป็นอสิระจากอ�านาจรฐั
และทนุ ขณะเดยีวกนักต้็องก�ากบัดแูลในส่วนของส�านกังานให้ท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 ในส่วนของการก�ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม ผูเ้ข้าร่วมเสวนา
หลายท่านเห็นว่า ในเรื่องการจัดสรรคล่ืนความถี่ กสทช. ต้องวาง
มาตรการให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ตลอดจน
ก�ากับดูแลเรื่องมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการ อาทิ เรื่อง
การคดิค่าธรรมเนยีมทีเ่ป็นธรรม สญัญาณการให้บรกิาร การคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล เป็นต้น ซึง่หากผูป้ระกอบการท�าไม่ได้ตามมาตรฐาน
หรือกติกาที่ก�าหนด ที่สุดแล้ว กสทช. ก็ควรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด 
ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต
 ส�าหรบัการก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
มีข้อเสนอว่า แม้ กสทช. จะไม่มหีน้าทีเ่รือ่งการปฏริปูสือ่โดยตรง แต่ก็
เป็นกลไกส�าคญัทีท่�าให้การปฏริปูเป็นไปได้ด้วยการจดัสรรทรพัยากร
คลืน่ความถีท่ีน่�าไปสูค่วามสมดลุ หลากหลาย และเท่าเทยีมในทกุกลุม่ 
โดยอาจใช้การพจิารณาผงัรายการเป็นส่วนหนึง่ในเงือ่นไขการออกใบ
อนญุาต ขณะเดยีวกนักส็นบัสนนุให้ภาคประชาชนเหน็ถงึความส�าคญั
ว่า ท�าไมต้องใช้สทิธใินการเข้าถงึคลืน่ความถี ่และจะใช้สทิธินัน้อย่างไร 
เพราะคลื่นความถี่เป็นของประชาชนทุกคน และเป็นช่องทางท่ีภาค
ประชาชนจะได้น�าเสนอประเด็นชุมชนสู่สาธารณะ
 ในแง่ของการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบส่ือและโฆษณา



28

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

หลอกลวง เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว 
เช่น หน่วยงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ดงันัน้ กสทช. ควรประสานความร่วมมอื
กบัหน่วยงานต่างๆ เหล่านี ้เพือ่ให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ ประหยดั
งบประมาณ และเน้นบทบาทไปส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้บริโภคในการ
ตรวจสอบดูแล ควบคู่กับส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพในลักษณะการ
ควบคุมและตรวจสอบกันเองของผู้ประกอบการ 

เรียบเรียงจากเวทเีสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ความคาดหวงัของภาคประชาสงัคม
ต่อ กสทช. จัดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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ช. องค์กรนี้มีความห
มายต่อสังคมไท

ย!? 
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1 ปี กสทช.
กับควำม (ไม่) สมหวัง

ของสังคมไทย
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หนึง่ขวบปีในการปฏบิตังิาน กสทช. ภายใต้ภารกจิในการจดัสรรคลืน่ความถี ่และ

ก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม แน่นอน

ว่าไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะเผชญิโจทย์ปัญหาทีต้่องจดัการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงาน

ยักษ์อย่างการจัดประมูลคลื่น 3G ปัญหาสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่

ใกล้หมดอายุ ปัญหาเครือข่ายโทรคมนาคมล่ม การก�ากับดูแลเน้ือหารายการ 

การส่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนัเสรทีีเ่ป็นธรรม ตลอดจนการจดัการเรือ่งร้องเรยีน

ต่างๆ ของผู้บริโภค การท�างานของ กสทช. ที่ผ่านมาเป็นไปตามความหวังของ

สังคมหรือไม่ เสียงของภาคประชาสังคมคือเข็มทิศที่ดีที่จะช่วยในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สมหวังหรือไม่สมหวัง? จากมุมมองด้านกิจการโทรคมนาคม

 ดร.อนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า หากถามว่า 
1 ปีที่ผ่านมาสมหวังกับ กสทช. หรือไม่ ก็ต้องตั้งค�าถามก่อนว่าแล้ว 
กสทช. ในฐานะองค์กรก�ากับดูแลมีหน้าที่อะไร
 หน้าทีแ่รกคอืการส่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนั แม้กลไกตลาดท�า
ไม่ได้ทกุเรือ่ง เช่น เรือ่งจรรยาบรรณ เรือ่งศลีธรรม แต่ส่ิงทีก่ลไกตลาด
ช่วยได้คอืท�าให้เกดิการแข่งขนั ซึง่กต้็องถามว่าหนึง่ปีทีผ่่านมา กสทช. 
ท�าให้เกิดการแข่งขันมากน้อยเพียงใด หรืออย่างน้อยมีสัญญาณท่ี
แสดงให้เห็นว่า กสทช. ให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้ ยกตัวอย่างการ
ประมูล 3G ตามหลักการแล้ว กสทช. สามารถออกแบบวิธีการจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ได้ เช่น ก�าหนดว่าให้มี
ผู้ประกอบการเก่าหนึ่งรายที่จะไม่ได้ใบอนุญาต หรือก�าหนดให้มีใบ
อนุญาตเกนิกว่าผูป้ระกอบการ โดยใบอนญุาตทีเ่กนิ ห้ามผูป้ระกอบการ 
รายเดิมประมูล แต่ในความเป็นจริง กสทช. ก็ไม่ได้ท�า
 หน้าทีท่ีส่องคอืเรือ่งการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตราบใดทีก่ลไกการ
ตลาดท�างานได้ไม่ด ีและไม่มมีาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภค ผูใ้ช้บรกิารก็
จะเสียเปรียบอยู่ร�่าไป
 หน้าทีท่ีส่ามคอืการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ยกตวัอย่าง
เรื่องวงโคจรดาวเทียมถูกยึดคืนไปแล้ว ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ของ
ชาติที่หายไป โดยเป็นผลประโยชน์ของประเทศท่ีหมดแล้วหมดเลย 
นอกจากนั้น ทุกวันนี้ยังมีการผูกขาดกิจการดาวเทียมอยู่ สิ่งที่ตลก
มากคือ กทช. ชุดเก่าตีความว่า ดาวเทียมไม่ใช่โทรคมนาคม จึงไม่ใช่
หน้าที่ที่ต้องก�ากับดูแล
 ส�าหรบัเรือ่งการให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ เช่นกรณ ี 3G ค�าถามคอื
การให้บรกิารอย่างทัว่ถงึของ 3G มอีะไรทีเ่ปลีย่นไปจากยคุทีอ่งค์การ
โทรศพัท์ท�า สิง่ทีเ่หน็คอืมปีระกาศว่าจะครอบคลมุหมูบ้่านทีอ่ยูใ่นข่าย 
4,000 หมู่บ้าน ซึง่พบว่าแต่เดมิกม็หีมูบ้่านทีอ่ยูใ่นข่ายแล้ว 3,000 หมูบ้่าน
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 นอกจากนี ้ในแผนแม่บทของ กสทช. สิง่ทีข่าดหายไปอย่างสิน้
เชิงก็คือการก�ากับดูแลด้านราคา ทุกวันนี้ กสทช. ไม่เคยมีโครงสร้าง
ต้นทุนเลย ทั้งที่เป็นสิ่งที่องค์กรก�ากับดูแลควรท�าเป็นส่ิงแรก เพราะ
ถ้าไม่รู้ จะไปก�ากับผู้ประกอบการได้อย่างไร
 ดร.อนุภาพเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีบริษัทท่ีปรึกษาในต่าง
ประเทศได้ศกึษาปัญหาด้านราคาบรกิารโทรคมนาคมในประเทศก�าลงั
พัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ราคาต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ี
บวกก�าไรแล้วอยู่ที่ 3 สตางค์ต่อ 1 เมกะไบต์ แต่ส�าหรับประเทศไทย
กลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีจนท่ีสุดคือนักเรียน เน่ืองจากมีรายได้ไม่
มาก ท�าให้ต้องซื้อปลีกโดยอาจซื้อเป็นเมกหรือเป็นวันก็ตามแต่ โดย
อัตราที่ต้องจ่ายคือประมาณ 10 บาทต่อ 1 เมกะไบต์ ส่วนนักธุรกิจที่
ใช้เป็นแพ็กเกจ จ่ายที่ 10 สตางค์ต่อ 1 เมกะไบต์ จะเห็นว่าต้องจ่าย
ต่างกันเป็นร้อยเท่า และผู้ให้บริการมีก�าไรส่วนเกินมหาศาล
 เช่นเดียวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเสียง กฎล่าสุด
ของ กสทช. ที่ออกมาคือค่าบริการห้ามเกินนาทีละ 99 สตางค์ แต่ใน

ดร.อนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงภารกิจของ
องค์กรก�ากับดูแลว่า ต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
คุ้มครองผู้บริโภค และปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
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การศึกษาดังกล่าว ต้นทุนบวกก�าไรอยู่ที่ 12 สตางค์ต่อนาที ถามว่า
เกิดอะไรขึ้นกับการที่คนไทยต้องจ่าย 99 สตางค์ต่อนาที
 “กสทช. ต้องเผยแพร่ข้อมลูพวกนี ้ถ้า กสทช. ไม่ท�าแล้วใครจะ
ท�า เหมือนเรื่องการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของไทย ถ้า กสทช. ไม่ท�า
แล้วใครจะท�า”
 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บริษัท สยาม
อินเทลลิเจนต์ยูนิต จ�ากัด ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า หากพิจารณา
จากพันธกิจตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พบว่ามี 6 ข้อ คือ
 1) การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งมี 2 ประเด็นคือ เพิ่ม
การแข่งขันของกิจการโทรคมนาคม และลดอัตราค่าบริการ
 เรือ่งระดบัการแข่งขนั หนึง่ปีทีผ่่านมา ผูป้ระกอบการรายใหญ่ก็
ยงัคงเท่าเดมิ อย่างไรกด็ ีการต�าหน ิกสทช. กค็งถกูแค่ครึง่เดยีว เพราะ
อีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องก�าลังความสามารถในการลงทุนของภาคเอกชน
เองด้วย แต่สิ่งที่ กสทช. สามารถท�าได้ คือการเพิ่มผู้ประกอบการราย
ย่อย ด้วยการกระตุ้นตลาด MVNO2 ให้เกิดการแข่งขันกันมากๆ เรื่อง
คณุภาพของบรกิารว่าจะดหีรอืไม่อาจเป็นอกีเรือ่งหนึง่ แต่อย่างน้อยก็
ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
 ตรงกันข้ามก็มีประเด็นเรื่องการกีดกัน เช่นการกีดกันการใช้
โครงข่าย ผูป้ระกอบการทีม่โีครงข่ายกพ็ยายามกดีกนัไม่ให้รายทีไ่ม่มี
โครงข่ายเข้ามา แม้ว่า กสทช. จะมีประกาศเรื่องการแชร์โครงข่าย แต่
ในทางปฏิบัติยังไม่เห็นผลในตอนนี้ เช่นเดียวกับเรื่อง MNP3 ถึงแม้จะ
สามารถย้ายค่ายโดยคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมได้ แต่ก็
มีข้อจ�ากัดเรื่องจ�านวนการย้ายค่ายต่อวัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็น
กีดกันการแข่งขันเสรีเช่นกัน

2
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) หรือผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายเคลื่อนที่เสมือน  

หมายถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีไม่ได้วางโครงข่ายเอง แต่ไปเหมาจากเจ้าของโครงข่าย
มาให้บริการต่ออีกทอดหนึ่ง
3
MNP – Mobile Number Portability สิทธิการคงเลขหมายเมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือที่รู้จักกัน

ทั่วไปว่า “การเปลี่ยนค่ายโดยคงใช้เบอร์เดิม”
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 เรื่องลดอัตราค่าบริการ กทค. พูดแต่เรื่องลดค่าบริการเสียง
เป็นหลัก และยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ 2G และ 3G 
บนใบอนุญาตเดิม ในขณะที่การให้บริการ Broadband เพดานราคา
ขั้นต�่าของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตยังอยู่ท่ี 590 บาทต่อเดือน แต่ผู้ให้
บริการใช้วิธีการเพ่ิมความเร็วให้แทน แทนท่ีจะลดราคาค่าบริการลง 
ซึ่งก�าแพงราคานี้ท�าให้หลายบ้านยังไม่ติดอินเทอร์เน็ต ทางที่ถูกต้อง
คือควรมีแพ็กเกจท่ีถูกลงโดยความเร็วเท่าเดิม เพ่ือเป็นทางเลือกให้
กับผู้ใช้บริการด้วย
 2) เรื่องการออกใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ ความ
ต้องการใช้ความคล่ืนความถ่ีมีเพ่ิมขึ้น กทช. ชุดที่แล้วเคยมีความ
พยายามขอคนืคลืน่ 2300 MHz จาก TOT แต่ กสทช. ชดุนีย้งัเงยีบอยู่ 
ส่วนเรือ่งกฎเกณฑ์การถอืครองหุน้โดยคนต่างด้าวยงัคงเป็นข้อจ�ากดั 
เพราะเอาเข้าจริงก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจด้านโทรคมนาคมเป็นธุรกิจ 
ที่ลงทุนสูง ทุนภายในประเทศอาจมีไม่มากพอ จ�าเป็นต้องพึ่งทุน 
ต่างชาติ
 3) การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม เรื่องการใช้โครงสร้าง 
พื้นฐานร่วมกัน แม้ กสทช. จะมีประกาศออกมา แต่ถ้าผู้ประกอบการ
ยังคงกีดกันกันและกันด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา กสทช. จะมีมาตรการ
ในการจัดการปัญหาอย่างไร ประเด็นนี้ยังไม่มีความชัดเจน เรื่องการ|
น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากเรื่อง 3G แล้ว 
เทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวกับ Broadband ยังเห็นไม่ชัดเจน

‘เพดานราคาขั้นต�่าของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตยังอยู่ที่ 590 บาท
ต่อเดือน แต่ผู้ ให้บริการใช้วิธีการเพิ่มความเร็วให้แทน แทนที่จะ
ลดราคาค่าบริการลง ซึ่งก�าแพงราคาน้ีท�าให้หลายบ้านยังไม่
ติดอินเทอร์เน็ต’

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
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 4) เรื่องบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) แผน
แม่บทเขียนไว้ว่าต้องมีแผนบริการ USO ภายใน 1 ปี บริการเสียง
ต้องครอบคลมุ 95 เปอร์เซน็ต์ของประชากร และบรกิารอนิเทอร์เนต็ 2 
เมกะไบต์ต่อวนิาทต้ีองครอบคลมุ 80 เปอร์เซน็ต์ของประชากร แต่เท่า
ที่ติดตามผลงาน กิจกรรมด้าน USO ของ กสทช. เป็นไปในเชิงตั้งรับ 
คอืท�างานในลกัษณะเหมอืนองค์กรให้ทนุ เช่น กระทรวงไอซทีมีาของบ
ประมาณ 900 กว่าล้านบาทไปท�าบริการ WiFi ฟรี4 แต่ได้งบประมาณ
ไปแล้ว ท�าแล้วมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีการตรวจสอบหรือ
ไม่ ยังเป็นค�าถามของสังคม แต่ประเด็นที่ส�าคัญกว่าคือ กสทช. ควร
มีกิจกรรมหรือโครงการในเชิงรุก มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แทน
การท�างานเชิงตั้งรับ
 5) การคุ้มครองผู้บริโภค เป้าหมายที่ กสทช. เขียนไว้คือ จัด 
ท�าหลกัเกณฑ์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค จดัท�าหลกัเกณฑ์ควบคมุคณุภาพ
บริการข้อมูล ปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท และส่งเสริมให้ผู้บริโภค

4
ส�านักงาน กสทช. ยกเลิก MOU โครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรี ของกระทรวงไอซีท ี

เนื่องจากไม่สามารถด�าเนนิโครงการได้ส�าเรจ็ โดยส�านกังาน กสทช. ได้เรยีกเงนิคนืจากกระทรวง
ไอซีที จ�านวน 950 ล้านบาท
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ตระหนักรู้สิทธิของตัวเอง แต่ผลงานที่ผ่านมาพบว่า เกิดปัญหาเครือ
ข่าย 2G ของดแีทคล่มบ่อยครัง้ กสทช. ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานก�ากบั
ดูแลนอกจากปรับเงินแล้วก็ไม่เห็นมีมาตรการจัดการอื่นใด
 ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค พบว่า 
ยังไม่เห็นกลไกการแก้ปัญหาเชิงนโยบายในระยะยาว แม้ กสทช. มี 
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรยีนและเข้าไปไกล่เกล่ียปัญหา แต่ปัญหาร้องเรยีน 
ก็เป็นเรื่องเดิมๆ ซ�้าซากและแก้ไขเป็นรายๆ ไป แถมการระงับ 
ข้อพิพาทกม็คีวามล่าชา้ ขณะที ่กสทช. ไม่เคยเปลีย่นปัญหาทีเ่กดิขึน้
ซ�้าๆ ให้เป็นข้อปฏิบัติทางนโยบายในการแก้ปัญหา เช่น ปัญหา SMS 
ขยะ ปัญหาเนต็รัว่ สญัญาณหลดุ ปัญหาคดิค่าบรกิารผดิ ปัญหาตูเ้ตมิ
เงินที่เอาเปรียบผู้บริโภค
 6) ประเด็นเรื่องอาเซียนกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศนั้นแพงแบบ 
บ้าเลือด ข้อเสนอคือควรท�า ASEAN Roaming โดย กสทช. ร่วมมือ
กับองค์กรก�ากับดูแลของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเพื่อลดค่าบริการ
โรมมิ่ง
 นอกจากประเด็นตามพันธกิจในแผนแม่บทแล้ว อยากต้ังข้อ
สังเกตถึงเรื่องการเข้าถึงประชาชนของ กสทช. ด้วย จริงๆ งานหลัก
อย่างหนึง่ของ กสทช. คอืการออกประกาศ โดยการออกประกาศต้องมี
การจดัรบัฟังความคดิเหน็ แต่กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ทีผ่่านมา 
กสทช. รบัฟังเสยีงประชาชนจรงิหรอืไม่ ซึง่การจดัรบัฟังความคดิเหน็ 
แต่ละครั้ง กสทช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วท�าเป็นตารางว่า 
ประเด็นไหนที่รับหรือไม่รับ แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่ารับหรือไม่
รับเพราะเหตุผลอะไร ข้อเสนอคือ อยากให้ กสทช. จัดท�าเว็บไซต์ 
น�าเสนอข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมกับ
หากมีผู้เสนอประเด็นไปแล้ว กสทช. ไม่รับ ก็ต้องชี้แจงว่าไม่รับด้วย
เหตุผลอะไร
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สมหวังหรือไม่สมหวัง? จากมุมมองด้านวิทยุและโทรทัศน์

 ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล รองประธานกรรมการบริหาร
ข่าวและรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ กล่าวว่า เฝ้าดูการ
เปลี่ยนแปลงมาไม่ต�่ากว่า 15 ปี นับตั้งแต่ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี 
2540 แต่สิ่งที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่คือประโยชน์สาธารณะยัง
ไม่เกิดขึ้น
 เรือ่งทีน่่าผดิหวงัมากคอืมวีทิยชุมุชนเถือ่นมากมาย กลายเป็น
เคร่ืองมือทางการเมอืงของกลุม่การเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ 
หรือไม่ก็เป็นเครื่องมือในการท�าธุรกิจ โดยเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วขาย
สมุนไพร ขายสารเคมีเกษตร กสทช. ควรท�าให้เกิดสถานีวิทยุและ 
สถานโีทรทศัน์ของประชาชนในระดบัจงัหวดั ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
จริงๆ น�าเสนอเนื้อหาเพื่อชุมชน และ กสทช. ควรกล้าเรียกคืนคลื่น
ความถี่แล้วน�ามาจัดสรรใหม่ตามท่ีกฎหมายก�าหนด หากมีข้อสงสัย
กฎหมายในประเด็นใด ก็สามารถสอบถามคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ 
ที่เคยเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายได้
 ส่วนการประมลูโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ควรพจิารณาคณุภาพ
เนื้อหารายการประกอบการก�าหนดค่าใบอนุญาตด้วย ความเชื่อที่ว่า
ฟรทีวีเีป็นช่องใหญ่ ทวีดีาวเทยีมเป็นช่องเลก็นัน้ไม่ถกูต้อง ค่าโฆษณา

‘ปัญหาร้องเรียนก็เป็นเร่ืองเดิมๆ ซ�้าซากและแก้ไขเป็นรายๆ ไป 
แถมการระงับข้อพิพาทก็มีความล่าช้า กสทช. ไม่เคยเปลี่ยน
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ�้าๆ ให้เป็นข้อปฏิบัติทางนโยบายในการ 
แก้ปัญหา’

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
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ในทีวีดาวเทียมนาทีละ 5,000 บาท ทีวีดาวเทียมช่องเนชั่นนาทีละ 
10,000 บาท ส่วนฟรีทีวีนาทีละ 100,000 บาท แต่ในการผลิตรายการ
ที่มีคุณภาพก็ต้องใช้เงินเท่ากันหมด ไม่ว่าทีวีผ่านดาวเทียมหรือทีวี
ธรรมดา ดงันัน้ท�าอย่างไรทีก่ารให้ใบอนญุาตในระบบใหม่จะพจิารณา
เน้ือหาของรายการควบคูไ่ปกบัค่าใบอนญุาตด้วย ถ้าคณุภาพรายการสงู 
ค่าใบอนุญาตก็ต�่า
 ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวว่า ในฐานะเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการ
ของ กสทช. หลายชุด อยากสะท้อนการท�างานของ กสทช. ว่า สิ่งที่
ขาดคือกรอบกลางในการท�างาน
 ทัง้นี ้ผศ.ดร.พริงรองเสนอว่า สิง่ที ่กสทช. ฝ่าย กสท. ทัง้ 5 คน
ควรท�าเป็นล�าดับแรก คือการสร้างกรอบก�ากับดูแลนโยบาย โดยเริ่ม
จากการวเิคราะห์ปัญหาทีห่มกัหมมมานานว่ามอีะไรบ้าง และเป้าหมาย
ของการแก้ปัญหาคืออะไร เช่น เรื่องเนื้อหา ก็ดูว่าปัญหาของเนื้อหา
รายการทุกวันนี้คืออะไร เนื้อหาที่ กสทช. ต้องการก�าจัดคืออะไรบ้าง 

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร เสนอว่า เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด กสท. ควรสร้างกรอบก�ากับดูแลนโยบาย และ 
มีการประเมินผลกระทบล่วงหน้าจากการออกประกาศกฎหมาย
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มีอะไรที่ไม่ควรออกอากาศ อาทิ เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง 
ขณะเดยีวกนักไ็ม่ใช่มองแต่เรือ่งเอาเนือ้หาออกอย่างเดยีว ต้องมองว่า
แล้วเนื้อหาที่อยากให้มีเพิ่มขึ้นคืออะไรบ้าง เช่น รายการเด็ก รายการ
การศึกษา
 เมือ่มีเป้าหมายและกรอบทีต่รงกนัแล้ว กพ็จิารณาเรือ่งระบอบ
ในการก�ากบัดแูล ปัจจบุนัมสีือ่จ�านวนมากและหลากหลาย การใช้เพยีง
กฎหมายอย่างเดียวอาจก�ากับไม่ได้ ต้องใช้การก�ากับดูแลกันเองด้วย 
โดยเนื้อหาบางประเภทใช้กฎหมายก�ากับ เน้ือหาบางประเภทใช้สื่อ
หรือภาคประชาชนก�ากับกันเอง
 ถัดไปคือการเลือกเครื่องมือในการก�ากับดูแลกันเอง ในส่วน 
ผู้ประกอบการยังจะใช้การจัดเรตติ้งอย่างเดิมหรือไม่ ในส่วนของผู้ชม
ใช้ระบบ Set Top Box ไหม โดยผู้ปกครองใส่รหัสบางรายการไว้เพื่อ
ไม่ให้ลูกเข้าไปดู หรือจะใช้วิธีการให้ผู้ชมมีความรู้เท่าทันส่ือ (Media 
Literacy)
 “การสร้างกรอบร่วมกันเพ่ือให้มีแนวทางการท�างานท่ีชัดเจน
เป็นหัวใจส�าคัญ ท่ีผ่านมามีการประชุมอนุกรรมการเยอะ ใช้งบ
ประมาณจ�านวนมาก แต่ท้ายสุดไม่เกิดผลองค์รวม”
 ส�าหรับความไม่สมหวังเรื่องที่สองคือ การออกนโยบายและ 
กฎเกณฑ์ก�ากับดูแลต่างๆ ที่ผ่านมาไม่อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การออกนโยบายหรอืกฎเกณฑ์ ควรต้องมกีารท�าวจัิยว่าจะเกดิผลตามที ่
ต้องการหรอืไม่ มกีารประเมนิผลกระทบล่วงหน้าหากมกีารประกาศใช้

‘การสร้างกรอบร่วมกันเพื่อให้มีแนวทางการท�างานที่ชัดเจน
เป็นหัวใจส�าคัญ ที่ผ่านมามีการประชุมอนุกรรมการเยอะ ใช้ 
งบประมาณจ�านวนมาก แต่ท้ายสุดไม่เกิดผลองค์รวม’

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร
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 “สิ่งที่เห็นคือมีการจ้างท�าวิจัยมาก แต่ผลสุดท้ายเหมือนเดิม 
คือผู้วิจัยไม่ได้อยู่ในปัญหาและไม่ได้อยู่ใน กสทช. ผลวิจัยก็อยู่บนหิ้ง 
ไม่ได้น�าไปใช้จริง”
 ผศ.ดร.พิรงรอง มองว่า กสทช. ควรวางนโยบายบนฐานข้อมูล 
ซึ่งอันที่จริง กสทช. มีศักยภาพในการท�าเองได้ โดยเก็บข้อมูลจาก 
ค�าขอรับใบอนุญาตก็สามารถท�างานวิจัยได้หลายเรื่องแล้ว หรือ
สามารถน�าไปประมวลเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

สมหวังหรือไม่สมหวัง? จากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ถ้าให้เกรด กสทช. ใน 1 ปีที่ผ่านมา ก็ขอ 
ให้ I ยงัไม่ให้ตกหรอืให้ผ่าน หมายความว่ายงัตดัสนิไม่ได้ แต่มแีนวโน้ม 
ว่า กสทช. ยังไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนได้อย่าง
ที่ควรจะเป็น
 อย่างเรือ่ง Prepaid ผูใ้ช้บรกิารจ่ายค่าโทรศพัท์ไว้ล่วงหน้า แต่
พอวันหมดอายุก็ตัดไป อยากจะเปรียบเทียบกับเดบิตการ์ดที่ลูกค้า
ฝากเงนิไว้กบัธนาคาร เวลาซือ้สนิค้ากเ็อาเดบติการ์ดมาจ่าย Prepaid 
ก็เหมือนกับเดบิตการ์ดอย่างหนึ่ง เพียงแต่ใช้ส�าหรับจ่ายค่าโทรศัพท์

‘การฮั้วประมูลเป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้ การฮั้ว
ประมูลจึงไม่ส�าคัญเท่ากับการออกแบบการประมูลอย่างไร
เพือ่ให้ได้เงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุ ซึง่สิง่ทีน่่าเจบ็ปวดกค็อื ถ้าเรายอมรบั
การออกแบบลักษณะนี้ ก็อาจกลายเป็นแนวทางการประมูล 
ในอนาคต’

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
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อย่างเดยีว ค�าถามคอืมหีรอืไม่ทีเ่งนิฝากในธนาคารหมดอาย ุมนัไม่ใช่
ปลาช่อนหรือผักสด ไม่ได้เน่าหรือสูญเสียอะไร ซึ่งเรื่องแค่นี้ กสทช. ก็
ไม่สามารถท�าให้กับผู้บริโภคได้
 เรื่องที่สอง ประกาศเรื่องให้โอเปอเรเตอร์ลดค่าบริการ 3G ลง 
15 เปอร์เซ็นต์ ค�าถามคือมีรายละเอียดหรือไม่ ถ้าบอกว่าจะลดราคา
กล้วยหอมให้ 15 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริโภคจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นการ
ลดให้จากกล้วยหอมราคาเดิม หรืออาจเป็นการเอากล้วยหอมเน่ามา
ลดราคาให้หรอืเปล่า ดงันัน้ กสทช. ต้องระบใุห้ชดัเจนว่าทีล่ดราคา 15 
เปอร์เซน็ต์นัน้คดิมาจากอะไร คดิอย่างไร และมคี�าจ�ากดัความว่าอะไร
 เรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี 2.1 GHz พบว่าค�าพูดที่ชี้แจงมี
การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้ง ส่วนตัวมองว่าสังคมไทยก�าลังหลง
ประเด็นโดยไปจับจ้องบริษัทเอกชนว่ามีการฮ้ัวประมูล เพราะในทาง
เศรษฐศาสตร์ การฮั้วประมูลเป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
การฮัว้ประมูลจงึไม่ส�าคญัเท่ากบัการออกแบบการประมลูอย่างไรเพือ่
ให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด เช่น เรื่องราคา เรื่องความเร็ว Data ที่ผู้บริโภค
จะได้รับ ซึ่งสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือ ถ้าเรายอมรับการออกแบบลักษณะ
นี้ ก็อาจกลายเป็นแนวทางการประมูลในอนาคต
 “สิ่งที่เป็นปัญหาคือความห่างไกลของกรรมการ กสทช. กับ
ประชาชน ประชาชนก�าลังรู้สึกว่าเหมือน กสทช. ไม่ใช่พวกเดียวกัน 
เหมือนไม่ได้ต่อสู้อะไรให้พวกเราเลย”
 ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นว่า เมื่อครั้งแรกตั้ง กสทช. ก็ไม่ได้คาด
หวังอะไรกับองค์กรนี้ เพราะถือว่าองค์กรมีหน้าที่ต้องก�ากับดูแลตาม
กฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นต้องดูว่า กสทช. ท�าหน้าที่บรรลุเป้าหมายได้
เป็นที่น่าพอใจหรือไม่
 เรื่องประกาศให้ผู้ให้บริการลดราคา 3G ลง 15 เปอร์เซ็นต์
ในภายหลังการประมูลน้ัน โดยหลักการการให้ใบอนุญาตผ่านวิธีการ
ประมูล จะต้องมีการก�าหนดเง่ือนไขอยู่ในการประมูลอย่างละเอียด
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ถี่ถ้วนตั้งแต่แรก การบอกว่าลดราคาให้ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นประโยชน์
กับผู้บริโภค แม้จะจริง แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการลดทอนความน่าเชื่อ
ถือของตัวเอง นอกจากนี้ การลดราคา 15 เปอร์เซ็นต์เป็นการลดบน
พื้นฐานของอะไรก็ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันเวลาท่ีเอกชน
ขายบริการมีการขายหลายอย่าง ทั้ง Voice, Data และ SMS ซึ่งมา
ในลักษณะของการขายพ่วง ซึ่งเทคโนโลยี 3G ช่วยให้การใช้บริการ 
Data เร็วขึ้น แต่บริการ Voice ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้น
การก�ากับดูแลด้านราคา จึงต้องพูดให้ชัดว่าราคาของอะไร
 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้ง
ค�าถามต่อถึงประสิทธิภาพการท�างานของ กสทช. ใน 1 ปีที่ผ่านมา
ว่า 1) ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับ กสทช. มากน้อยเพียงใด 
การก�ากับดูแลจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ประกอบการ
จะต้องให้ความร่วมมือ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือบ้าง 
ไม่ให้ความร่วมมอืบ้าง 2) อนกุรรมการหรอืผูเ้ชีย่วชาญต่างๆ ที ่กสทช. 
เชญิมา ถอืเป็นทรพัยากรทีจ่ะช่วยให้ กสทช. ตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ได้ดี
ขึ้น ทว่า กสทช. ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเต็มที่แล้วหรือยัง 3) เรื่องรับฟังความคิดเห็น พบว่า 
กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นบ่อย แต่เม่ือรับฟังแล้วอะไรคือกลไก 
ที่จะเอาความเห็นเหล่าน้ีไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 4) เรื่อง
ความเป็นอิสระ กสทช. มีความเป็นอิสระมาก ท้ังอิสระจากทางการ
เมืองและทางการเงิน เพราะมีแหล่งรายได้ของตนเอง ท�าให้มีค�าถาม
ต่อเน่ืองว่า หากมีการกระท�าความผดิ กระบวนการรบัผดิชอบต่อสงัคม
ควรเป็นอย่างไร 5) ความเชือ่มโยงขององค์กรก�ากบัดแูลกบัรฐับาล ซึง่
บางครัง้พบว่าขดักนั เช่นเรือ่งการคนืคลืน่ความถี ่บางครัง้รฐัวสิาหกจิ
ที่อยู่ภายใต้กระทรวงไอซีทีก็ดูเหมือนจะพูดสวนทางกับ กสทช.
 ส�าหรับสิ่งที่อยากเห็นคือ 1) เมื่อตลาดสามารถท�างานได้ด้วย
ตวัเองแล้ว อยากให้ กสทช. หนัมาสนใจงานด้านคุม้ครองผูบ้รโิภคมาก
ขึ้น เพื่อเรียกร้องความน่าเชื่อถือให้กลับคืนมา 2) เข้าใจว่าจุดยืนและ
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การท�างานของกรรมการ กสทช. แต่ละท่านมคีวามแตกต่างกนั แต่อาจ
ต้องแสวงจดุร่วมสงวนจดุต่างบ้าง เพือ่สามารถท�างานร่วมกนัได้ในบาง
เรื่อง และเป็นภาพลักษณ์องค์กรที่แสดงให้ต่างประเทศเห็น 3) อยาก
เห็นการก�ากับดูแลเรื่องโรมมิ่งในลักษณะการคิดค่าบริการในอัตรา
เดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมหวังหรือไม่สมหวัง? จากมุมมองด้านกฎหมาย

 ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบและ
คณุสมบตัขิอง กสทช. 2) การก�าหนดโทษปรบัในทางปกครอง และ 3) 
การมีส่วนร่วมในการใช้มาตรการทางสงัคมกบัผูป้ระกอบการทีเ่อารดั
เอาเปรียบ
 ประเด็นแรก โดยส่วนตัวมีความสงสัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการว่าท�าไมกว่าครึ่งมาจากทหารและต�ารวจ คือไม่ได้
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หมายความว่าทหารและต�ารวจท�างานไม่ได้ แต่สงสัยเนื่องจากว่าเรา
ไม่ได้อยูใ่นยคุทีม่ปัีญหาเรือ่งความมัน่คงในลกัษณะทีท่หารและต�ารวจ
ต้องเข้ามาก�ากับกิจการ ในทางตรงกันข้าม ภาคประชาชนและภาค
พลเมืองควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้ แล้วที่น่าแปลกใจไป
กว่านั้นคือ กรรมการเกือบครึ่งหน่ึงท่ีเป็นทหารและต�ารวจนั้นมาจาก
บัญชีที่ 1 ที่คัดเลือกจากองค์กรต่างๆ โดยไม่ใช่มาจากการสรรหา
 ส่วนเร่ืองคณุสมบตัขิองกรรมการ ตามมาตรา 7 ในพระราชบญัญตัิ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ก�าหนดที่มาของกรรมการ 
ไว้ว่า จะต้องไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา 
เกีย่วกบักจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
มาก่อนอย่างน้อย 1 ปี แต่ทีอ่ยากตัง้ข้อสงัเกตคอืเมือ่กรรมการเหล่านี ้
พ้นวาระไปแล้ว มีระเบียบหรือกฎหมายอะไรหรือไม่ว่าสามารถท�า
อะไรได้หรือท�าอะไรไม่ได้ เนื่องจากเคยกุมผลประโยชน์เป็นแสนล้าน
และความลับขององค์กร เช่นกรณีประเทศฝรั่งเศสที่มีการก�าหนด
คณุสมบัตขิองกรรมการว่าภายใน 3 ปีห้ามด�ารงต�าแหน่งเป็นทีป่รกึษา
หรือบริหารองค์กรธุรกิจท่ีเคยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล ถ้าฝ่าฝืน  
มีโทษจ�าคุก 2 ปี และปรับ 3 หมื่นยูโร
 ประเด็นที่สอง การก�าหนดโทษปรับทางปกครอง โดยหลักคือ
ความได้สัดส่วน ไม่น้อยไปหรือมากไป แต่ในกรณีของ กสทช. หลาย
คนคงยังจ�ากรณีจอด�าเมื่อคราวที่มีการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2012 ได้
ว่า กสทช. ได้ก�าหนดโทษปรับผู้ประกอบการวันละ 20,000 บาท ซึ่ง
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับนั้นถือว่าน้อยนิดมาก 
ผู้ประกอบการจึงยินยอมจ่ายค่าปรับเพื่อกระท�าความผิดต่อไป
 ดร.เอื้ออารีย์กล่าวว่า ปัญหาการก�าหนดโทษปรับของบ้าน
เราคือการก�าหนดในลักษณะอัตราตายตัว ซึ่งโดยกฎหมายที่ กสทช. 
เกี่ยวข้อง สามารถลงโทษปรับได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือไม่เกิน
วันละ 100,000 บาท ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายให้อ�านาจ
หน่วยงานก�ากบัดแูลปรบัผูป้ระกอบการได้สงูสดุ 3 เปอร์เซน็ต์ของราย
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ได้ทั้งหมดในการประกอบกิจการนั้นๆ แล้วหากท�าผิดซ�้า ก็มีอ�านาจ
ปรับเพิ่มเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ และหากถามว่าหน่วยงานก�ากับดูแลของ
ฝรัง่เศสเป็นเพยีงเสอืกระดาษหรอืไม่ มตีวัอย่างกรณกีารวางโครงข่าย 
3G ที่ในการให้ใบอนุญาต มีข้อตกลงกันว่าสัญญาณต้องครอบคลุม
พืน้ที ่99 เปอร์เซน็ต์ของประเทศ แต่ปรากฏว่าผูป้ระกอบการสามารถ
ท�าได้เพียง 83 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานก�ากับดูแลของฝรั่งเศสจึงขู่ว่าจะ
ปรับ 800 ล้านยูโร ท�าให้ผู้ประกอบการรีบด�าเนินการตามที่ตกลงกัน
ไว้ทันที
 “การลงโทษทีจ่ะสามารถระงบัการกระท�าความผดิ ต้องเป็นการ
ลงโทษที่มีประสิทธิภาพ”
 ประเด็นท่ีสาม นอกจากการเพ่ิมความเข้มข้นในการลงโทษ
ทางปกครองแล้ว กสทช. ควรมีส่วนร่วมในการใช้มาตรการทางสังคม
กับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วย ที่ผ่านมากรรมการบาง
ท่านใช้วิธีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ่านส่ือ โดยอาจลืม
ไปว่าก�าลังสื่อสารกับภาคธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาล ซึ่งน่าจะมี
วิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ เพราะการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ใช่มีเพียงเรื่องเงิน
เท่านั้นที่ท�าให้ธุรกิจอยู่ได้ แต่เรื่องภาพลักษณ์องค์กรก็เป็นส่ิงส�าคัญ 
หาก กสทช. สามารถชี้ให้สังคมเห็นลูกเล่นของผู้ประกอบการในการ
เอาเปรยีบผูบ้รโิภคได้ กน่็าจะท�าให้ผูป้ระกอบการเกดิการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม เพราะความอับอายหรือภาพลักษณ์ที่เสียไปก็ถือเป็น 
ต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ

‘ท�าไมคณะกรรมการกว่าครึ่งมาจากทหารและต�ารวจ คือไม่ได้
หมายความว่าทหารและต�ารวจท�างานไม่ได้ แต่สงสัยเนื่องจาก
ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงในลักษณะที่
ทหารและต�ารวจต้องเข้ามาก�ากับกิจการ’

ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
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 รศ.สุธรรม อยู ่ ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า 1 ปีที่ผ่านมา กสท. และ กทค. 
ยงัท�างานแยกส่วนกนั และไม่ท�างานเป็น กสทช. แม้แต่ละฝ่ายจะมกีาร
มอบอ�านาจกันแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามอบความรับผิดชอบไป
ด้วย เว้นแต่มคีวามเหน็ค้านออกมาด้วย ขณะทีก่ารทีก่รรมการมคีวาม
เห็นค้านกันถือเป็นเรื่องปกติ เพราะกฎหมายก็ก�าหนดให้กรรมการ
แต่ละท่านมีที่มาแตกต่างกัน การมีความเห็นค้านกันกลับถือเป็นส่ิง
ที่ดีเพื่อให้การก�ากับดูแลมีความรอบคอบ เพียงแต่การเห็นค้านต้องมี
การแสดงข้อมูลและอธบิายเหตผุล ยิง่หากมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์
อกัษรด้วย กจ็ะถอืเป็นเอกสารหลกัฐานทีม่ปีระโยชน์ในการท�างานต่อไป
 “ธรรมชาตขิองสงัคมประชาธปิไตยคอืต้อง Noisy ถ้าเป็นสงัคม
ที่เสียงปืนดังใครจะกล้าพูด”

สมหวังหรือไม่สมหวัง? จากมุมมองด้านสิทธิและเสรีภาพ

 จรีนชุ เปรมชยัพร ผูอ้�านวยการส�านกัข่าวประชาไท กล่าวว่า 
1 ปีแรกของ กสทช. เป็นเหมือนระยะหัดเดิน ภารกิจส�าคัญคือการ
วางหลักการขององค์กรว่าจะลงหลักปักฐานให้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
ที่มั่นคงของสังคมได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าพอ 4 – 5 ปีผ่านไป กสทช. ก ็
กลายเป็นองค์กรที่ขาดความน่าเชื่อถือ

‘การมีความเหน็ค้านกนักลบัถอืเป็นสิง่ทีด่เีพือ่ให้การก�ากบัดแูล
มีความรอบคอบ เพยีงแต่การเหน็ค้านต้องมกีารแสดงข้อมลูและ
อธิบายเหตุผล ยิ่งหากมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
กจ็ะถอืเป็นเอกสารหลกัฐานทีม่ปีระโยชน์ในการท�างานต่อไป’

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
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 ถ้ากล่าวถึง กสทช. ในมุมมองด้านสิทธิและเสรีภาพ ขอแยก
กล่าวเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของ กทค. และในส่วนของ กสท.
 ในส่วนของ กทค. น่าสนใจว่าอุดมการณ์ต้ังต้นของ กสทช. 
เป็นอุดมการณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่เม่ือมองหาไปที่บทบาทหน้าที่
กลบัแทบไม่พบเจอ ถ้ามองในรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพใน
กิจการโทรคมนาคม โจทย์ของ กทค. คือ 1) ท�าอย่างไรให้คนทุกเพศ
ทกุวยัสามารถเข้าถงึการสือ่สารด้านโทรคมนาคม เพราะโทรคมนาคม
เปรยีบเหมือนถนนเส้นหนึง่ทีท่กุคนต้องอาศยัและเดนิทางร่วมกนั ใน
ประเทศฟินแลนด์มีการรวมกลุ่มกันของวัยรุ่นท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้โตมาในโลกยุคดิจิตอลให้ไม่หลุดจากการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
สือ่สาร เพราะมนัไม่ใช่แค่เรือ่งสทิธกิารสือ่สาร แต่หมายถงึสทิธใินการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ในสังคมด้วย 2) เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ 
อย่างเวลาใช้อินเทอร์เน็ต ก็ควรจะได้รับสิทธิในการใช้อย่างเท่าเทียม 
ไม่ถกูกดีกนัหรอืถกูเลอืกปฏบิตั ิซึง่เรือ่งนีเ้ป็นหลกัการส�าคญัในระดบั
สากล แต่ประเทศไทยยังพูดถึงกันน้อย
 อย่างไรก็ดี เรื่องที่ชื่นชม กทค. คือการไม่พยายามไปควบคุม
ด้านเนื้อหา แต่วางกรอบการท�างานที่การก�ากับช่องทางโดยมีเป้า
หมายให้ประชาชนได้ใช้ช่องทางอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม แม้ด้านหนึง่
อาจมองได้ว่าเป็นการโยนภาระการก�ากบัเนือ้หาไปให้กระทรวงไอซทีี 
แต่อย่างน้อยก็มองได้ว่า กทค. ไม่ไปสร้างการก�ากับซ�้าขึ้นมา

‘ในเรื่องการเมือง คนก�ากับดูแลสื่อที่ส�าคัญที่สุดคือประชาชน 
สิง่ท่ี กสทช. ควรท�าคอืการส่งเสรมิและเปิดช่องทางให้ประชาชน
ลุกขึ้นส่งเสียงคัดค้านเมื่อสื่อน�าเสนอข่าวสารไม่ตรงกับข้อเท็จ
จริง นี่คือบทบาทที่ กสทช. ควรท�าในเรื่องส่งเสริมให้ประชาชน
เท่าทันสื่อ’

จีรนุช เปรมชัยพร



50

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

 ในส่วนของ กสท. ที่ต้องก�ากับสื่อวิทยุโทรทัศน์ นอกจาก
การกระจายคลื่นความถ่ีให้อยู่ในมือกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายขึ้น
แล้ว โจทย์ทีส่งัคมมกัคาดหวงัจากองค์กรทีก่�ากบัดแูลส่ือคอืการก�ากบั
เนื้อหา เพราะเป็นสิ่งที่สังคมเห็นได้ชัดสุด ทั้งที่เอาเข้าจริงการก�ากับ
เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดเนื้อหาเป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า ดังนั้นจึงมักพบว่า
บางครั้ง กสท. ต้องเผชิญแรงกดดันว่าท�าไมไม่ก�ากับควบคุมเนื้อหา
รายการ ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิการเกดิขึน้ของ กสทช. ไม่ได้เกดิมาเพือ่
เซ็นเซอร์เนื้อหา และไม่ควรท�าหน้าที่เป็นกองเซ็นเซอร์
 “ในเรื่องการเมือง คนก�ากับดูแลสื่อที่ส�าคัญที่สุดคือประชาชน 
สิ่งที่ กสทช. ควรท�าคือการส่งเสริมและเปิดช่องทางให้ประชาชนลุก
ขึ้นส่งเสียงคัดค้านเมื่อสื่อน�าเสนอข่าวสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง นี่คือ
บทบาทที่ กสทช. ควรท�าในเรื่องส่งเสริมให้ประชาชนเท่าทันสื่อ”
 อกีสิง่หน่ึงคอื กสทช. ควรพยายามสือ่สารให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ 
และเข้าถึงได้ง่าย เพราะหมายถึงโอกาสที่ประชาชนจะสามารถรับรู้
และเข้าใจ รวมถงึสามารถใช้สทิธเิสรภีาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
แล้วสดุท้าย กสทช. ต้องไม่ใช่เสอืกระดาษ ประกาศต่างๆ ของ กสทช. 
ที่ออกมา ต้องสามารถบังคับใช้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ใช่เสือ
ตัวใหญ่ที่มีอ�านาจเหนือประชาชนและคอยขย�้าประชาชน
 จอห์น วญิญ ูSpokeDark.TV สะท้อนมมุมองว่า ในการประชมุ 
World Conference on International Telecommunications 2012 
ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมได้
แสดงจุดยืนสนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ผ่านโลกออนไลน์ 
แต่กลับมีการลงนามให้ความรับรู้ในการควบคุมอินเทอร์เน็ต แม้ว่า
จะต้องมีการส่งให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมายต่อไป
ก็ตาม ซึ่งเป็นภาพที่ขัดกัน
 หากพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิ่งที่เป็นห่วงคือประเด็นสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูล เพื่อสามารถน�าข้อมูลมาประมวลเอง มากกว่าให้รัฐมาบอกว่า
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ข้อมูลแบบไหนท่ีประชาชนควรเข้าถึงหรือไม่ควรเข้าถึง แล้วสิ่งที่น่า
กลัวมากคืออาจมีเว็บไซต์ที่พยายามน�าเสนอความจริงแล้วรัฐเห็นว่า
ไม่เหมาะสมและท�าการปิดกั้น ในขณะที่ประชาชนก็ไม่รู้ว่ามีเว็บไซต์
นั้นหรือคนที่พยายามน�าเสนอความจริงอยู่
 ส�าหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. หาก กสทช. ต้องการ 
มีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม กสทช. กค็วรมส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู
ความรู้ว่าประชาชนมีสิทธิอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับงานในก�ากับดูแล 
เช่นประชาชนถูกเอาเปรียบเรื่อง Prepaid โดยน�าเสนอข้อมูลความรู้
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

สมหวงัหรือไม่สมหวงั? จากมมุมองด้านงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

 ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตว่า บทบาทของ กสทช.  
มุ่งให้ความส�าคญักบัผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคกลุม่หนึง่ทีเ่ป็นชนชัน้
ในเมืองมากเกนิไป ในขณะทีค่นทีอ่ยูใ่นระดบัล่างและคนทีอ่ยูห่่างไกล
ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ยกตัวอย่างเรื่องวิทยุชุมชน ไม่แน่ใจว่าถูก 
มองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เล็กน้อยหรือไม่จึงไม่ค่อยได้รับความ
สนใจ หรือกรณีการรับชมฟรีทีวี คนต่างจังหวัดต้องจ่ายแพงกว่า
เพื่อซื้อจานดาวเทียมในการรับสัญญาณ กรณี 3G ตกลงว่าสัญญาณ
ครอบคลุมถึงไหน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสิทธิในการเข้าถึง
สัญญาณ
 เช่นเดียวกับกรณีการประกาศหลักเกณฑ์ของ กสทช. เรื่อง
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มี
การก�าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบกิจการวิทยุชุมชนต้องจบ
ปริญญาตรี ทั้งท่ีผู้ประกอบกิจการอยู่ในขณะนี้จ�านวนหนึ่งก็ไม่ได้
จบปริญญาตรี จึงกลายเป็นว่าสื่อของคนเล็กคนน้อยถูกจับจ้องเยอะ  
ในขณะที่สื่อใหญ่กลับผูกขาด กสทช. ไม่สามารถเข้าไปก�ากับ 
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อะไรได้มากนกั ตวัอย่างเช่นกรณจีอด�าในระหว่างการแข่งขนัฟตุบอล
ยูโร 2012
 สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าว
ยืนยันว่า กสทช. สอบตกเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยตนเองใน
ฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
ก็ถือว่าสอบตกด้วย เหตุผลที่สอบตกเพราะการท�างานด้านคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคทีผ่่านมาเป็นไปในเชงิตัง้รบั โดยเรือ่งร้องเรยีนทีเ่ข้ามา 2,105 
เรือ่ง พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้น้อยมาก แม้กฎหมายจะบงัคบัให้ต้อง
แก้ปัญหาภายใน 30 วัน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามกรอบเวลา 
ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถท�างานเชิงรุกได้เลย
 ตัวอย่างเช่นเรื่อง Prepaid แม้เงินที่เติมเป็นของผู้บริโภค ก็
ยงัถกูผูป้ระกอบการเอาไปได้ เนือ่งจากไม่มกีารบงัคบัใช้กฎหมายเชงิ
ลงโทษ ดงัจะเหน็ว่าผูบ้รโิภคทีใ่ช้ระบบเตมิเงนิมปีระมาณ 70 ล้านเลข
หมาย หากเติมเงิน 300 บาท พบว่ามีการใช้งานประมาณ 160 บาท 
อกี 140 บาทจะสญูเสยีไปเพราะวนัหมดอาย ุคดิแบบคร่าวๆ ประมาณ 
10,000 ล้านบาทต่อเดือน ในขณะที่ กสทช. ก�าหนดโทษปรับวันละ 
100,000 บาท ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นเงินค่าปรับผู้ประกอบการสามราย
ประมาณเดือนละ 9 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขค่าปรับไม่
เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภค และน้อยกว่าผล
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจ
จึงยอมเสียค่าปรับดีกว่า ถึงกระนั้นเมื่อ กสทช. มีค�าสั่งทางปกครอง 

‘บทบาทของ กสทช. มุ่งให้ความส�าคัญกับผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่เป็นชนชั้นในเมืองมากเกินไป ในขณะที่คน
ที่อยู่ในระดับล่างและคนที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้รับความสนใจ’

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
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ผู้ประกอบธุรกิจก็อุทธรณ์ เมื่ออุทธรณ์ไม่ผ่านก็ฟ้องศาล ทุกวันนี้จึง
ยังไม่สามารถปรับได้
 กรณีการออกระเบียบเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน ซึ่งจริงๆ 
แล้วเรื่องร้องเรียนเกือบท้ังหมดเป็นเรื่องท่ีเกิดจากการไม่ท�าตาม
กฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาไกล่เกลี่ยกัน แต่เป็นเรื่องที่ต้องบังคับ
ใช้กฎหมาย ดังน้ันการออกระเบียบเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน
จึงขัดต่อกฎหมาย เพราะยิ่งท�าให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้
ภายใน 30 วนั ในทางตรงกนัข้ามเรือ่งร้องเรยีนควรถกูใช้เป็นรปูธรรม
ปัญหาในการจัดการเชิงนโยบายเพื่อท�าให้เรื่องร้องเรียนลดลง
 “ถ้าให้ความส�าคญักบัฝ่ังธรุกจิมาก ฝ่ังธรุกจิกจ็ะให้ความส�าคญั
กับผู้บริโภคน้อยลง”
 สารกีล่าวด้วยว่า แม้ทีผ่่านมาเสยีงส่วนใหญ่ในคณะอนกุรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจะเห็นไปในทางเดียวกัน 
แต่ส�านกังาน กสทช. กไ็ม่ท�าตาม เพราะเหน็ว่าคณะอนกุรรมการฯ ไม่
สามารถให้คณุให้โทษได้ ซึง่คณะอนกุรรมการฯ กไ็ม่ได้ต้องการให้คณุ
ให้โทษใคร แต่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: 1 ปี กสทช. กบัความสมหวงัหรอืไม่
สมหวงัของสงัคมไทย จดัเมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซน็จร่ีู พาร์ค
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ธรรมำภิบำลองค์กร
ก�ำกับดูแล บทเรียน

จำกสหรัฐอเมริกำถึง
ประเทศไทย
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กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่ท�างานเป็นอิสระ มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่น

ความถี่ และก�ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม ภารกิจของ กสทช. จึงเกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหาศาล ทั้งกับ 

ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาคประชาสังคม การด�าเนินงานที่โปร่งใสและ

เป็นธรรมจึงเป็นหลักการท่ีองค์กรก�ากับดูแลไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ในทางปฏิบัติ 

การวางแนวทางและก�าหนดหลักเกณฑ์การท�างานก็ดูจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

จ�าเป็นต้องก้าวข้ามวัฒนธรรมอ�านาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่ใน

สังคมไทย

 อนึ่ง ในเวทีสาธารณะครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

จากคณะกรรมการสื่อสารรัฐบาลกลาง (Federal Communications 

Commission: FCC) ซึ่งเปรียบเหมือน กสทช. ของสหรัฐอเมริกา และผู้ทรง

คุณวุฒิจาก Free Press ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์
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ธรรมาภิบาลการก�ากับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียน
จากสหรัฐอเมริกา

 Jonathan D. Levy จาก คณะกรรมการสื่อสารรัฐบาล
กลาง หรือ FCC (Federal Communications Commission) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นด้วยการเกริ่นว่า ในแต่ละประเทศ 
มข้ีอจ�ากดัทางกฎหมายและวธิกีารก�ากบัดแูลและจัดสรรคลืน่ความถีท่ี่
แตกต่างกนั ในส่วนของสหรฐัอเมรกิา FCC ถอืก�าเนดิขึน้จากกฎหมาย
ด้านสื่อในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) โดยเป็นองค์กรรัฐที่ท�างานเป็น
อิสระ ประกอบด้วยกรรมการก�ากับนโยบายจ�านวน 5 คน ซึ่งแต่งตั้ง
โดยประธานาธิบดี มีบทบาทหน้าที่คือท�างานเร่ืองคุ้มครองผู้บริโภค 
ดูแลคลื่นความถ่ีเชิงพาณิชย์ ก�ากับและบังคับใช้กฎหมาย ประสาน
กิจการต่างประเทศ รักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง
ภายในประเทศ ก�ากบัดแูลการแข่งขนัของกจิการโทรคมนาคมทัง้แบบ
ไร้สายและใช้สาย
 ในแง่ของการจัดท�าข้อบังคับเพื่อก�ากับกิจการ กฎหมาย
ก�าหนดให้ FCC ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน 
โดยมีกระบวนการที่ชัดเจน เช่น ต้องแจ้งให้สาธารณะทราบล่วงหน้า 
ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
เปิดให้สาธารณชนยืน่ความเหน็ ต้องมกีารตอบกลบัหรอืชีแ้จงความเหน็ 
และข้อคิดเห็นนั้นต้องเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบ เช่นเดียวกับในการ

กำรสร้ำงธรรมำภิบำลของ FCC และ
ภำพกว้ำงในกำรก�ำกับส่ือเพื่อคุ้มครอง 
ผู้บริโภค: กรณีของสหรัฐอเมริกำ
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ตัดสินใจเพื่อที่จะออกค�าสั่งในเรื่องใด ก็ต้องให้เหตุผลประกอบที่
ชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการทบทวนการตัดสินใจนั้นได้ โดยประชาชน
สามารถอุทธรณ์ผ่านระบบตุลาการ หรือร้องเรียนผ่านสภาผู้แทน
ราษฎรในมลรัฐของตนได้ นอกจากนี้ ในทุกๆ เดือนจะมีการเปิดเวท ี
ให้สาธารณชนรับรู้เรื่องต่างๆ และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ ก็มีเง่ือนไขว่า กรรมการใน FCC จะนัดพบกัน
เป็นการส่วนตัวนอกรอบเกินกว่า 2 คนไม่ได้ โดยพบกันได้เฉพาะใน
การประชุมคณะกรรมการเท่านั้น
 ส�าหรบัแนวทางการท�างาน FCC ให้ความส�าคญักบัเรือ่งการ
คุ้มครองผู้บริโภค แม้จะไม่ใช่ภารกิจหลักก็ตาม เช่น มีการจ�ากัดระยะ
เวลาโฆษณาและควบคุมระดับความดังของเสียงในรายการเด็ก การ
คุม้ครองสทิธผิูพ้กิาร เนือ้หาต่างๆ ทีม่กีารกระจายเสยีงออกไป ผูพ้กิาร
ต้องสามารถเข้าถงึได้ อาท ิแบ่งปันการใช้ช่องดจิติอลส�าหรบัโทรศพัท์
มือถือเพื่อให้คนหูหนวกใช้โทรศัพท์เสียงได้ดีขึ้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Jonathan D. Levy กรรมการ FCC ระบุการท�างานของ 
FCC เน้นการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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หรอืภยัพบิตั ิสถานโีทรทศัน์ต้องรบีแจ้งเหตฉุกุเฉนิและพยายามท�าให้
คนทกุระดบัรบัรู ้รวมทัง้มรีะบบการสือ่สารรองรบัในช่วงทีเ่กดิภยัพบิตั ิ
และสามารถระบุต�าแหน่งของผู ้แจ้งเหตุได้ ส�าหรับผู ้ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์ ในการเก็บค่าธรรมเนียมต้องถูกต้อง 
เป็นจริง และระบุรายการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ อย่างละเอียด ใน
กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค่าใช้จ่ายสูงถึงระดับหนึ่ง ก็จะมีการส่ง SMS 
เตือน เพื่อป้องกันปัญหา Bill Shock นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับเกี่ยว
กับการส่ง E-mail หรือ Spam ที่คนทั่วไปไม่ต้องการได้รับ
 ในการก�ากับกิจการ เป้าหมายคือเน้นเรื่องการแข่งขัน และ
การมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดยในส่วนของโครงสร้างสื่อ มีข้อจ�ากัดไม่
ให้แต่ละบริษัทมีช่องหรือสถานีเกิน 8 สถานี ห้ามเด็ดขาดในการเป็น
เจ้าของหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์พร้อมกัน รวมถึงห้ามบริษัท
ใดครองส่วนแบ่งทางการตลาดเกิน 39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐสภาจะมีการ
สอบทวนความเป็นเจ้าของกจิการกระจายเสยีงในทกุๆ 4 ปี ส�าหรบัใน
ช่วงเวลาทีม่กีารเลอืกตัง้ เจ้าของกจิการกระจายเสยีงจะต้องขายเวลา
ให้กบันกัการเมอืงในราคาทีถ่กูทีส่ดุ และหากเป็นการเลอืกตัง้ใหญ่ การ
ขายเวลาโฆษณาให้กบันกัการเมอืง กต้็องขายเวลาและให้โอกาสทัง้ 2 
พรรคเท่าๆ กัน

เรียบเรียงจากการบรรยาย หัวข้อ Creating Good Governance of FCC and Overview 
on Communication and Media Regulation for Consumer Protection in USA จัดเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 ส�านักงาน กสทช.



60

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

บทบาทภาคประชาสังคมสหรัฐฯ และบทเรียนจากการท�างาน

 Timothy Karr จาก Free Press เริ่มด้วยการกล่าวแนะน�า
ว่า Free Press เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรในสหรัฐอเมริกา ถือเป็น
องค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามนโยบายสื่อกระจายเสียงและแพร่
ภาพ สือ่อนิเทอร์เนต็ และโทรคมนาคม โดยมุง่หวงัเสรภีาพในการเข้า
ถึงของทุกคน และมีความหลากหลาย
 ในเรื่องเสรีภาพ Free Press พยายามต่อสู้ เพราะเชื่อ
ว่าประชาธิปไตยอยู่ที่การมีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์ ทุกคนมี
เสรภีาพในการเข้าถงึและตดิต่อสือ่สารกนัโดยไม่ถกูเซน็เซอร์ สามารถ
แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในสังคมของตนได้ ขณะที่การเป็น
เจ้าของสื่อไม่ควรตกอยู่ในมือใครคนใดคนหน่ึงหรืออยู่ในมือคนเพียง
บางกลุ่ม ทั้งนี้ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการสร้างส่ือท่ีเป็น
ประชาธิปไตย เพราะถ้าในการท�างานไม่เปิดให้คนเข้ามามีส่วนร่วม 
ผลของงานก็อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริง
 Timothy Karr เล่าว่า ความพยายามในการผูกขาดสื่อมีมา
นานแล้ว เริ่มจากการเข้าผูกขาดกิจการวิทยุตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2463 
โดยกิจการวิทยุตกอยู ่ในมือของเอกชนไม่กี่บริษัท เช่นเดียวกับ
อตุสาหกรรมโทรทศัน์ทีค่วรอยูใ่นมอืผูป้ระกอบการทีห่ลากหลายกว่านี้

บทเรียนจำกภำคประชำสังคมในกำรขับ
เคลื่อนนโยบำยคุ ้มครองผู ้บริโภคและ 
ธรรมำภบิำลขององค์กรก�ำกบั: กรณขีอง
สหรัฐอเมริกำ
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 ในปี พ.ศ. 2532 อุตสาหกรรมกระจายเสียงทุ่มเงินกว่า 750 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับล็อบบี้ยิสต์และนักกฎหมายในการท�างาน
เพื่อให้เกิดนโยบายที่อุตสาหกรรมอยากได้ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตก็เคยใช้เงินกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการโน้มน้าว
ภาคการเมืองให้คล้อยตาม
 “ในสหรัฐอเมริกา บริษัทใหญ่ๆ มีอ�านาจมากจนสามารถ
ก�าหนดนโยบาย โดยท�างานผ่านล็อบบี้ยิสต์และนักกฎหมาย ค�าถาม
หลักก็คือ เราจะปกป้องเสรีภาพของสื่ออย่างไร ซึ่งต้องมีการท�างาน
เชิงนโยบายท้ังจากภายนอกและภายใน เพื่อที่จะให้มีส่ือที่เป็น
ประชาธิปไตย และเพื่อไม่ให้เสียงของประชาชนไม่ถูกรับฟัง”
 ส�าหรับบทเรียนที่ผ่านมาในการท�างานของ Free Press 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Timothy Karr กล่าวว่า 1) นโยบายมีความ
ส�าคัญ ถ้ายอมให้ล็อบบี้ยิสต์เข้าถึง ส.ส. เพียงฝ่ายเดียว ก็จะเป็น
ความผิดพลาดอย่างมหันต์ 2) ต้องไปพบปะกับประชาชนไม่ว่าเขา

Timothy Karr ผู้แทนจาก Free Press ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อ
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อยู่ที่ไหน ต้องดูว่าประชาชนคิดอย่างไร มีค่านิยมเป็นอย่างไรบ้าง 
ช่องว่างระหว่างประชาชนทั่วไปกับนักวิชาการคืออะไร 3) ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ในการท�างานกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ใช่พบปะและ
ท�างานกับเพียงกลุ่มของตน 4) ต้องรู้จักฝ่ายตรงข้าม บางครั้งก็มีการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาว่าบริษัทท�าผิดพลาดอะไรบ้าง เนื่องจากการ
ท�านโยบาย มีการต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น 5) ต้องรู้ว่าประเด็นที่
เราต้องการสือ่คอือะไร เช่นต้องการปกป้องเสรภีาพและประชาธปิไตย
ในอินเทอร์เน็ต แล้ววางแผนว่าจะท�างานอย่างไร ท�างานร่วมกับใคร
บ้างในสงัคม 6) ท�างานจากภายในไปภายนอกและจากภายนอกเข้ามา
ภายใน กล่าวคือ ไม่เพียงแต่การสื่อสารประเด็นกับประชาชน แต่ต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยและเงื่อนไขภายนอกองค์กรด้วย เช่นมีความ
รู้ว่าระบบต่างๆ ในรัฐสภาท�างานอย่างไร รู้ว่าประชาชนคิดอย่างไร 
ต้องการอะไร เป็นต้น

‘ในสหรฐัอเมรกิา บรษิทัใหญ่ๆ มอี�านาจมากจนสามารถก�าหนด
นโยบาย โดยท�างานผ่านล็อบบี้ยิสต์และนักกฎหมาย ค�าถาม
หลักก็คือ เราจะปกป้องเสรีภาพของสื่ออย่างไร ซึ่งต้องมีการ
ท�างานเชิงนโยบายทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อที่จะให้มีสื่อ
ทีเ่ป็นประชาธปิไตย และเพือ่ไม่ให้เสยีงของประชาชนไม่ถกูรบัฟัง’

Timothy Karr

เรยีบเรยีงจากการบรรยาย หัวข้อ Lessons Learned from Civil Society toward Consumer 
Protection Policy and Good Governance for Regulation Organization จัดเมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 ส�านักงาน กสทช.
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ต้องสร้างกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอมุมมองว่า สภาพ
แวดล้อมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นไม่เหมือนกัน เพราะว่า
สภาพแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามีกระบวนการที่โปร่งใส แต่บ้านเรา
ไม่มีกระบวนการในการออกกฎกติกาว่าต้องท�าอย่างไร ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาค่อนข้างมากเวลาที่หน่วยงานราชการออกกฎเกณฑ์หรือกฎ
ระเบยีบอะไรขึน้มา กจ็ะไม่มกีระบวนการตรวจสอบหรอืมคีวามชดัเจน
โปร่งใส ซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด
 จากการศึกษากฎหมายของหลายๆ ประเทศ พบว่า เวลา
ที่หน่วยงานรัฐออกกฎระเบียบอะไรขึ้นมาที่มีผลกระทบกับประชาชน 
จะมีการประเมินผลได้ผลเสียและต้นทุน หรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อ
ตลาด นี่จึงเป็นสิ่งท้าทาย กสทช. ว่าจะสร้างกลไกธรรมาภิบาลขึ้นมา
ได้อย่างไรในเมื่อหน่วยงานรัฐอื่นๆ ก็ยังไม่มี
 ในสหรัฐอเมริกา การจะไปพบกับกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
เป็นการส่วนตัวน้ันท�าไม่ได้ ถ้ามีการไปพบก็ต้องมีการบันทึกเป็น 
หลักฐาน แล้วแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทอื่นๆ 
ทราบด้วย เผือ่บรษิทัอืน่ๆ จะรบีมาคยุด้วย ไม่เช่นนัน้อาจเสยีประโยชน์

กำรเสริมสร ้ำงธรรมำภิบำลและกำร 
ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำร
สื่อสำรของไทย
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 ประเทศไทยมีการตั้งองค์กรอิสระมากมาย แต่ยังไม่มี
กระบวนการทีท่�าให้องค์กรเหล่านีต้้องแสดงความรบัผดิชอบ ซึง่ความ
รบัผดิชอบหมายถงึเวลาทีม่กีารตดัสนิใจผดิพลาด ต้องแสดงความรบั
ผิดชอบ ในสหรัฐอเมริกา ห่วงโซ่ของความสัมพันธ์อยู่ที่วุฒิสภา ใคร
ไม่พอใจอะไรสามารถไปร้องเรียนวุฒิสภาให้ตรวจสอบองค์กรเหล่า
นี้ได้ แต่ส�าหรับประเทศไทย กลไกวุฒิสภามีความอ่อนแอ การหวัง
พึ่งกลไกสภาจึงเป็นเรื่องท่ียากมาก ทางออกของประเทศไทยอยู่ที่
ประชาชนต้องท�าหน้าท่ีตรวจสอบโดยตรง เพราะฉะนั้นส่ิงส�าคัญคือ
ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูต่อประชาชน ซึง่ในบ้านเรา การเปิดเผยข้อมลู
ยังมีน้อยมาก อย่างรายงานการศึกษาต่างๆ ก็ไม่อยู่ในเว็บไซต์ของ 
กสทช. ไม่มกีารเผยแพร่มตขิองคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ในส่วนมติ
และความเหน็ของกรรมการกม็กีารเปิดเผยเพยีงสัน้ๆ ท�าให้ประชาชน
ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
 อีกเรื่องหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่
ดีคือ การตัดสินใจท่ีดีมาจากการตัดสินใจท่ีรับฟังความคิดเห็นของ
ฝ่ายต่างๆ อย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการถกเถียง แล้วน�าค�า 
ถกเถียงและข้อคิดเห็นต่างๆ มาสู่การตัดสินใจ แต่วิธีการของบ้านเรา
คือมีการร่างระเบียบออกมาเรียบร้อยแล้ว เช่นประกาศคุ้มครองผู้ใช้
บริการกรณีคลื่น 1800 MHz หมดอายุสัมปทาน ในกรณีนี้มีการท�า
แบบสอบถามแล้วให้คนกาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ปรากฏว่ามี 
ผู้เห็นด้วย 96 เปอร์เซ็นต์ แล้วแปลความว่า กสทช. ท�าถูกต้องแล้ว 

‘บ้านเรามีแต่รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น แต่การรับฟัง 
ความคิดเห็นจริงๆ ไม่มี’

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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แต่ไม่รู้ว่าแบบสอบถามน้ันไปให้ใครท�าบ้าง ท่ีส�าคัญประเด็นไม่ใช่อยู่
ที่ตัวเลข แต่ส�าคัญว่ามีการชี้แจงเหตุผลต่อข้อโต้แย้งของคนที่ไม่เห็น
ด้วยได้ชัดเจนหรือไม่
 ดร.เดือนเด่นฟันธงว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของประเทศ 
ไทย ไม่ใช่กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ แต่เป็นการเซต็อพัมากกว่า
 “บ้านเรามีแต่รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น แต่การรับฟัง
ความคิดเห็นจริงๆ ไม่มี”

ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร

 อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยั บรษิทัสยาม
อินเทลลิเจนต์ยูนิต จ�ากัด กล่าวถึงประสิทธิภาพในการท�างานของ 
กสทช. ใน 4 ประเด็น คือ
 1) ข้อมูลที่ทางส�านักงาน กสทช. ส่งให้กับสื่อแทบไม่เคย
ปรากฏในเว็บไซต์ แต่กลับมีคลิปปิ้งข่าวท่ีทางส�านักงาน กสทช. ส่ง 
ให้เอาไปลง ทั้งที่จุดอ้างอิงแรกควรเป็นเว็บไซต์
 2) ตามกฎหมายบังคับให้ต้องน�ามติการประชุม กสทช. ขึ้น 
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ แต่พบว่าการน�าขึน้ล่าช้าเกนิกว่า 1 เดอืน สิง่ทีเ่ป็น 
ปัญหามากกว่านัน้คอื เมือ่ทีป่ระชมุ กสทช. มมีตอิะไร มกัไม่มกีารชีแ้จง 
เหตผุลประกอบ ทัง้ทีเ่รือ่งราวเหล่านีเ้ป็นประเดน็สาธารณะ มคีวามขดั 
แย้งทางความคิด กสทช. จึงควรอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจ
 3) เรือ่งการซือ้สือ่ ประเดน็เรือ่งสญัญาสมัปทานคลืน่ 1800 MHz 
หมดอายุเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู ้ เอกชนและ กสทช. ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู ้ เพ่ือให้ประชาชนเตรียมตัว แต่ 
กสทช. กลับไม่ท�าอะไรนอกจากการซื้อสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ตนเอง 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกรณีการประมูล 3G ท่ีมีการซื้อพื้นที่ส่ือเพื่อ
โฆษณาทั้งที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนอกจากการประชาสัมพันธ์ว่าได้มี
การประมูลส�าเร็จแล้ว
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 4) อยากเห็น กสทช. ท�างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องมากขึน้ เช่น กระทรวงไอซที ีส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กลุม่ผูบ้รโิภค บางกรณอีาจต้องมกีารออกกฎหมาย 
ร่วมกันของ 2 องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล 
เป็นต้น แต่สภาพความเป็นจริงทุกวันนี้คือ ยังเห็นการท�างานร่วมกัน 
ไม่มากนัก

นักวิจัยวิพากษ์ 5 กระบวนการทางนโยบายของ กสทช.

 วรพจน์ วงศ์กจิรุง่เรอืง นกัวจิยัโครงการตดิตามนโยบาย
สือ่และโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) กล่าวว่า ม ี5 ประเด็นที่
อยากวพิากษ์วจิารณ์ กสทช. คอื 1) การเปิดเผยข้อมลู 2) กระบวนการ
ก�าหนดนโยบาย 3) การรับฟังความคิดเห็น 4) กลไกการรับเรื่องร้อง
เรียน และ 5) การใช้งบประมาณ
 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ที่ผ่านมาไม่มีการเปิดเผยมติและ
ความความเห็นของคณะกรรมการตามกรอบเวลา 30 วันตามที่
กฎหมายก�าหนด บางกรณีไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายบุคคลและ
คณะพร้อมเหตุผลเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ ซึ่งจริงๆ กฎหมายก�าหนดว่า
กรรมการลงมติและให้เหตุผลอะไร ต้องประกาศให้สาธารณะรับรู้
 นอกจากมตขิองคณะกรรมการแล้ว รายงานการประชมุของ
อนกุรรมการฯ ต่างๆ กต้็องเปิดเผยด้วย เพราะถ้าไม่เหน็ทีม่าทีไ่ปของ
นโยบายกจ็ะวเิคราะห์วจิารณ์ได้ยาก อกีส่วนที ่กสทช. ไม่เคยเผยแพร่
คอืงานวจิยัต่างๆ ที ่กสทช. ว่าจ้าง ซึง่หลายๆ กรณมีคีวามส�าคญัมาก 
เนือ่งจาก กสทช. น�างานวจิยัเหล่านัน้มาอ้างองิในการก�าหนดนโยบาย 
เช่นการก�าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ 2100 MHz โดยมูลค่าดังกล่าวถูก
สังคมวิจารณ์กันมาก ซ่ึงถ้ามีการเผยแพร่งานวิจัย สังคมก็จะได้เห็น
ว่ามูลค่านั้นมาจากชุดความรู้อะไร มีความหนักแน่นของกระบวนการ
คิดเพียงไร
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 อกีเรือ่งคอืกฎหมายก�าหนดว่า คณะกรรมการบรหิารกองทนุ
ต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน โดยแสดง
ให้เห็นที่มาที่ไป พร้อมทั้งเหตุผลที่ให้ทุน เช่นกรณีที่ กสทช. อนุมัติ
งบประมาณกว่า 900 ล้านบาทให้กับกระทรวงไอซีทีเพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตฟรี ซ่ึงก็ไม่รู้ว่าให้ด้วยเหตุผลอะไร ประเมินหรือไม่ว่า
กระทรวงไอซีทีจะน�าเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ตอนนี้
ด�าเนินการถึงไหน มีการตรวจสอบบ้างหรือไม่
 เร่ืองทีส่องคอื กระบวนการจดัท�านโยบาย การตัง้อนกุรรมการ
ท�างานด้านนโยบายทีผ่่านมา ใช้ระบบโควตามากกว่าระบบคณุสมบติั 
จนเกิดเสียงวิจารณ์ว่าเป็น “เครือญาติ” บ้าง เป็น “ก๊วนกอล์ฟ” บ้าง 
เช่นกรณอีนกุรรมการก�ากบัดแูลด้านผงัและเนือ้หารายการ ปรากฏว่า
มีสัดส่วนของผู้รับราชการต�ารวจหลายคน ซึ่งไม่น่าเหมาะสมนักที่ให้
ต�ารวจซึง่เคยท�าหน้าทีเ่ซน็เซอร์มาก่อน มาท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลเนือ้หา 
เพราะต้องไม่ลืมว่าภารกิจดังกล่าวต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่าง
สิทธิเสรีภาพกับผลประโยชน์ของสังคม อีกกรณีคืออนุกรรมการที่ท�า
เรื่องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล พบว่าอนุกรรมการหลายคนมาจาก
ภาคเอกชนทีท่�าธรุกจิด้านการกระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน์ ซึง่มอี�านาจ
ในการก�าหนดวธิกีารประมลู แล้วภายหลงักจ็ะเข้าร่วมประมลูด้วย ถอื
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

‘ที่ผ่านมาจะพบว่าความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อย 
ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเสียงข้างมากในบอร์ด กสทช.  
แล้วยิง่เม่ือไม่มกีารเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ทีเ่พยีงพอ กย็ิง่ไม่พบว่า
เสียงข้างน้อยได้รับค�าอธิบายอะไรบ้าง แล้วท�าไมความเห็นของ
เสยีงข้างน้อยจงึตกไปเสมอ’

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
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 “ที่ผ่านมาจะพบว่าความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อยไม่
ค่อยได้รบัความสนใจจากเสยีงข้างมากในบอร์ด กสทช. แล้วยิง่เมือ่ไม่มี
การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ทีเ่พียงพอ กย็ิง่ไม่พบว่าเสยีงข้างน้อยได้รบัค�า
อธบิายอะไรบ้าง แล้วท�าไมความเหน็ของเสยีงข้างน้อยจงึตกไปเสมอ”
 เรื่องกระบวนการรับฟังความคิดเห็น พบว่า กสทช. ไม่
พยายามจดัรบัฟังความคดิเหน็เชงิรกุ แต่จดัเป็นพธิกีรรมมากกว่า โดย
ปกติจากจัดรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. จะตั้งต้นจากการตั้งเรื่อง
ออกเป็นร่างประกาศเรียบร้อย แล้วค่อยจัดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งก็
เป็นร่างทีใ่ช้ภาษาทางการ อ่านเข้าใจยาก ส�าหรบัข้อเสนอคอือยากยก
ตวัอย่างการจดัรบัฟงัความคดิเหน็ของ Ofcom การจดัรบัฟงัความคดิ
เห็นจะใช้วิธีอธิบายถึงที่มาที่ไป ข้อตัดสินใจ และเหตุผลที่เลือก มีการ
ตั้งค�าถามต่อสิ่งที่ได้ตัดสินใจ แล้วให้ข้อมูลถึงสิ่งที่สังคมควรตระหนัก
ว่าคืออะไร ซึ่งภาษาที่ใช้ในเอกสารก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและคน
ทั่วไปเข้าถึงได้
 ในส่วนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ กสทช. ปัจจุบัน
เป็นกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถจัดการเรื่อง
ร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ปัญหาหนึ่งอาจ
เป็นเพราะต้องให้บอร์ด กสท. หรือ กทค. เป็นผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด 
อย่างไร ท�าให้ไม่สามารถจดัการเรือ่งร้องเรยีนได้ทนัภายใน 30 วนั ดังนัน้ 
อาจต้องก�าหนดกลไกบางอย่างเพิ่มเติม เช่นตั้งคณะอนุกรรมการที่ 
ท�าหน้าทีต่ดัสนิเรือ่งร้องเรยีนโดยเฉพาะ แล้วหากผูร้้องเรยีนไม่พอใจก็
ค่อยส่งให้บอร์ด กสท. หรอื กทค. ตดัสนิอกีรอบ กจ็ะช่วยให้การจดัการ
เรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี นอกจากปัญหาการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนล่าช้าแล้ว กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนก็ยังไม่มีขั้นตอนที่
ชัดเจน ขณะที่ผลการตัดสินก็ไม่มีเผยแพร่ว่าท�าไมถึงตัดสินเช่นนั้น
 ประเดน็สดุท้าย เรือ่งการจัดซือ้จดัจ้าง พบว่าในปี พ.ศ. 2555 
กสทช. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,570 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน 1,425 ล้านบาท ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นเงินบริจาค 278 ล้าน
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บาท เป็นค่าเดนิทางไปต่างประเทศ 207 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในงาน
ประชาสัมพันธ์ 114 ล้านบาท อยากตั้งข้อสังเกตว่า งบประมาณที่ใช้
เดนิทางไปต่างประเทศค่อนข้างสงู และไปกลบัมาแล้วกไ็ม่เหน็ได้อะไร 
เพราะไม่เคยเหน็เขยีนรายงาน หรอืเขยีนแล้วแต่ไม่เผยแพร่ ส่วนเรือ่ง
งบประชาสมัพนัธ์ พบว่าให้ความส�าคญักบัการซือ้พืน้ทีส่ือ่เพือ่ปกป้อง
จุดยืนทางนโยบายของตนเอง แต่การซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง
สัมปทานคลื่น 1800 MHz กลับไม่เห็น ทั้งที่เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ
ต่อผู้บริโภค

ก้าวให้พ้นวัฒนธรรมที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

 จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อ�านวยการส�านักข่าวประชาไท  
ย้อนความว่า เมือ่ปี พ.ศ. 2535 ทีเ่กดิความขดัแย้งทางการเมอืง น�ามาสู่ 
การบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ท่ีมีมุมมองว่าคลื่นเป็น
ทรพัย์สาธารณะ ไม่ควรอยูใ่นอ�านาจของกลุม่ผลประโยชน์ใดกลุม่เดยีว 
จนเป็นทีม่าของการเกดิ กสทช. ทีท่�าหน้าทีใ่นการบรหิารจัดการทรพัย์
สาธารณะ ซึง่ กสทช. ชดุนีต้ัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ 
พ.ศ. 2553 แต่ปัจจุบันอุดมการณ์ถูกลบเลือนไป กลไกที่มีอยู่ท�างาน
เหมือนเป็นหุ่นยนต์ ไม่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ตั้งต้น
 ในการสร้างธรรมาภบิาลของ กสทช. จรีนชุเสนอว่า ควรค�านงึ
ถึง 3 เรื่อง คือ 1) ความท้าทาย ประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจส�าคัญอัน
หนึง่ โดยมีโจทย์ว่า ประสทิธภิาพในการผลกัดนังานของ กสทช. ภายใต้ 
ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 2) อุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคของ
การมีธรรมภิบาลคือวัฒนธรรมอ�านาจนิยม กสทช. เป็นหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่มีอ�านาจสูงมาก ท�าอย่างไรจึงจะไม่หลงระเริงในอ�านาจ 
เพราะ กสทช. มอี�านาจในการจดัสรรทรพัยากรทีม่มีลูค่ามหาศาล และ
เป็นทรัพยากรที่ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนของประเทศ การท่ี กสทช.  
มีอ�านาจทนุอยูใ่นมอื และมอี�านาจในการให้คณุให้โทษ รวมถงึก�าหนด 
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บทลงโทษต่างๆ ในแง่หน่ึงสิ่งน้ีคืออุปสรรคของการมีธรรมาภิบาล 
และง่ายต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
ที่เน้นล�าดับชั้น และไม่วิวัฒน์ตามโลกสมัยใหม่ท่ีต้องการความเท่า
เทียม และ 3) ศัตรู เป็นสิ่งท่ีเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยคือระบบ
อุปถัมภ์ ดังนั้น กสทช. จะไปให้พ้นจุดนี้ได้อย่างไร
 ส�าหรับข้อเสนอของผู้อ�านวยการส�านักข่าวประชาไทคือ 
อยากให้ กสทช. ก�าหนดทิศทางและท�างานเชิงรุกมากกว่านี้ อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็น
 1) ส�านกังาน กสทช. เป็นกลไกทีส่�าคญัอย่างมาก สิง่ทีไ่ม่ค่อย 
ถูกพูดถึงคือ บทบาท วิธีการ แนวทางในการท�างานของส�านักงาน 
ว่าจะมีส่วนผลักดันให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร ความเป็นอิสระ 
ในการท�างานของส�านกังานกเ็ป็นสิง่ส�าคญั โดยเฉพาะในส่วนรบัเรือ่ง
ร้องเรียนที่ต้องท�างานใกล้ชิดกับประชาชน ในขณะท่ีคณะกรรมการ 
กสทช. เองก็ต้องพิจารณาถึงการวางต�าแหน่งตัวเองว่าใกล้ชิด 
ผูป้ระกอบการเกนิไปหรอืไม่ อยากให้วางต�าแหน่งแห่งทีข่องตวัเองให้ชดั
 2) ความโปร่งใส บางที กสทช. อาจกังวลว่าหากเปิดเผย
ข้อมลูมากไป การท�างานกจ็ะยาก แต่ความจรงิแล้วการเปิดเผยข้อมลู
คือเกราะคุ้มภัยคนท�างานและคนตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี เพราะความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถือเป็นเกราะคุ้มภัยที่ดีในสังคม
ประชาธิปไตย
 3) มาตรา 37 ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 สะท้อนฐานคดิบางเรือ่งว่า เราจะเลอืก

‘กสทช. ไม่ควรมีงบซื้อสื่อ เพราะในฐานะที่เป็นองค์กรก�ากับสื่อ 
การมีทุนไปซื้อสื่อก็เหมือนกับการปิดปากสื่อ’

จีรนุช เปรมชัยพร
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อะไรระหว่างเสรีภาพหรือความสงบ ความมั่นคง ท้ังท่ีจริงๆ เป็นส่ิง
ที่ไม่ควรต้องเลือก เสรีภาพเป็นเรื่องเดียวกันกับศีลธรรมอันดี เราไม่
อาจมศีลีธรรมอนัดโีดยไม่มเีสรภีาพได้ แต่ร่างประกาศหลกัเกณฑ์การ
ก�ากบัดแูลเนือ้หารายการฯ ตามมาตรา 37 เป็นสิง่ตรงข้ามกบัฐานคดินี้ 
การก�ากับเนื้อหาเป็นเรื่องละเอียดและซับซ้อน ไม่ควรเริ่มต้นจากการ
ร่างในห้องประชมุโดยอาศยัความเหน็ของอนกุรรมการจ�านวนหนึง่ แต่
ควรผ่านกระบวนการศกึษาวจิยั ไม่ควรท�าในลกัษณะเบด็เสรจ็แล้วชีว่้า
สื่อควรท�างานอย่างไร ประชาชนควรรับรู้อะไร
 ส่วนความคาดหวังในเชิงอุดมคติต่อ กสทช. มี 2 เรื่อง เรื่อง
แรกคอื กสทช. ไม่ควรมงีบซือ้สือ่ เพราะในฐานะทีเ่ป็นองค์กรก�ากบัสือ่ 
การมีทุนไปซื้อสื่อก็เหมือนกับการปิดปากสื่อ ถ้าจะซื้อสื่อเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไรก็ต้องมีการบอกกล่าวกับสาธารณะอย่างชัดเจน 
เรื่องที่สองคือการตัดสินใจในส่วนของคณะกรรมการ การตัดสินใจใน
เรื่องส�าคัญๆ ควรใช้ฉันทามติ ไม่ใช่วิธีการโหวตเสียงข้าง ฉันทามติ
จะท�าให้เกิดการเจรจาพูดคุยกันอย่างถึงท่ีสุด ไม่ใช่โหวตทีไรเสียง
ข้างมากก็ชนะตลอด ท้ังน้ี จีรนุชย�้าว่า แม้บางคนอาจมองว่าวิธีการ
นี้อุดมคติเกินไป เพราะสุดท้าย กสทช. อาจตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
ก็ตาม แต่การตัดสินใจบนฐานของการใช้เสียงข้างมากลากไปเรื่อยๆ 
ก็มีปัญหา ดังที่ปรากฏว่าโดยตลอดอยู่แล้ว

เรียบเรียงจากเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ 
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการสื่อสาร จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 
หอประชุมชั้น 1 ส�านักงาน กสทช.
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พันธกิจ
ในมิติการคุ้มครอง

ผู้บริโภค
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แนวทำงกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโฆษณำวิทยุ
และโทรทัศน์ยุค กสทช.
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โฆษณาหลอกลวงและเกินจริง หรือแม้กระทั่งโฆษณาแฝง ก�าลังเป็นปัญหาเพิ่ม

ขึ้นในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื่องจากมีวิทยุท้องถิ่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมเกิด

ใหม่ขึน้มากมาย ขณะทีต่ลอดช่วง 14 ปีทีผ่่านมาไม่มอีงค์กรก�ากบัดแูลโดยตรง

 แม้ว่าปัจจุบัน กสทช. จะมีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง

และโทรทศัน์ แต่กอ็ยูร่ะหว่างการก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการให้ใบอนญุาต

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแล ในขณะที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ใบ

อนุญาตยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงเกิดโจทย์ว่า สังคมจะมี

แนวทางร่วมกันในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาที่เอารัดเอาเปรียบได้

อย่างไร



77

กะเทาะ กสทช.

กสทช. แจงข้อจ�ากัดการก�ากับดูแลโฆษณา

 สุภญิญา กลางณรงค์ กสทช.  ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า กิจการ 
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ท่ีผ่านมากระจายกันรับผิดชอบ ไม่มี 
เจ้าภาพหลักมากว่า 14 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งมี กสทช.
ในขณะที่ กสทช. เพิ่งเกิด แต่กิจการวิทยุโทรทัศน์ได้ขยายกิจการไป
ไกลมากแล้ว และมีมาก่อนการให้ใบอนุญาตของ กสทช.
 กสทช. สุภิญญากล่าวว่า แม้กฎหมายจะให้อ�านาจ กสทช. 
ผ่านการให้ใบอนุญาต และใบอนุญาตนั้นจะระบุหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว ้
ถ้าผู้ประกอบการไม่ท�าตามใบอนุญาต กสทช. ก็มีอ�านาจในการ 
ตักเตือน ลงโทษ หรือถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนั้นในท้ายที่สุดได้ แต่
ปัจจุบันเหมือนรถต่างๆ วิ่งบนถนนก่อนท่ีจะมีการตีทะเบียน ก็ขับ
ปาดกันบ้างชนกันบ้าง ถ้ามีปัญหาขึ้นมา การก�ากับดูแลก็ยากเพราะ
ไม่มีที่ทางทางกฎหมาย ในระยะยาวจึงต้องให้รถทุกคันมาตีทะเบียน 
กล่าวคือให้ผู้ประกอบวิทยุและโทรทัศน์เข้าสู่กระบวนการการออก
ใบอนุญาต ซึ่งการออกใบอนุญาตก็จะมาพร้อมเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ก�ากับดูแลที่ต้องค�านึงถึงสิทธิผู้บริโภค แต่งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้อง
ใช้เวลา เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้สังคมจะมีข้อเสนออื่นๆ อะไรบ้างที่
ควรท�าเฉพาะหน้า จะมมีาตรการอย่างหนึง่อย่างใดเพิม่เตมิทีไ่ม่ใช่รอ
เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์ใบอนุญาตหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องทั้ง
โฆษณาในฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน
 ณ ต้นปี 2555 มสีถานวีทิยแุบบเดมิม ี525 สถาน ีอยูใ่นความ
ดแูลของกองทพับก กระทรวงกลาโหม 212 สถาน ีกรมประชาสมัพนัธ์ 
147 สถานี อสมท. 63 สถานี ส่วนฟรีทีวีมี 6 สถานี ในขณะเดียวกัน
ก็ก�าลังต้องก�ากับดูแลสื่อใหม่โดยมีวิทยุขนาดเล็กท่ีได้รับสิทธิทดลอง
ออกอากาศ 6,600 ราย และมีส่วนที่ยังไม่ได้สิทธิอีก ส่วนเคเบิลทีวี
ที่ยื่นขอทดลองออกอากาศมี 1,042 ใบอนุญาต ส่วนทีวีดาวเทียมยัง
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ไม่มใีครเข้าสูก่ระบวนการใบอนญุาตเลย ในขณะทีม่ผีูต้ดิตัง้ดาวเทยีม
ทั้งสองระบบรวมกันกว่า 5 ล้านคน คาดว่าคนดูน่าจะเกิน 10 ล้านคน
 ขณะเดียวกันก็พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาเกิน
จรงิและโฆษณาหลอกลวงเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความเชื่อไสยศาสตร์ ขณะที่ กสทช. 
มีกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 2 ฉบบั ฉบบัแรกคอื พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่
ความถี่ฯ พ.ศ. 2553 พูดถึงอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดย 
ก�าหนดให้ กสทช. ก�าหนดเงือ่นไขในการออกใบอนญุาตให้ผูป้ระกอบการ 
และสามารถยุติรายการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพมาร่วมในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
 “กฎหมายก�าหนดให้ กสทช. ต้องใช้อ�านาจผ่านการออก
ใบอนุญาต นั่นคือก�ากับรถท่ีเข้ามาจดทะเบียน แต่ตอนนี้ยังไม่มีใคร
มาตทีะเบยีน จะใช้กฎหมายปราบกค็งล�าบาก ขณะเดยีวกนัสงัคมไทย 
ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น พ.ร.บ. อาหาร 

‘กฎหมายก�าหนดให้ กสทช. ต้องใช้อ�านาจผ่านการออกใบ
อนุญาต น่ันคือก�ากับรถที่เข้ามาจดทะเบียน แต่ตอนนี้ยังไม่มี
ใครมาตีทะเบียน จะใช้กฎหมายปราบก็คงล�าบาก ขณะเดียวกัน
สังคมไทยก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา  
เช่น พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510  
ดังน้ัน ภายใต้กฎหมายและหน่วยงานที่มีอยู่ จะร่วมกับภาค
ประชาสังคมแก้ปัญหานี้อย่างไร’

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
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และยา พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ดังนั้น ภายใต้กฎหมาย
และหน่วยงานที่มีอยู่ จะร่วมกับภาคประชาสังคมแก้ปัญหานี้อย่างไร”

ผู้บริโภคชี้โฆษณาหลอกลวง-เกินจริงระบาด

 สิรนินา เพชรรตัน์ เครอืข่ายผูบ้รโิภคภาคใต้ กล่าวว่า จาก
การท�างานของเครือข่ายผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยเฝ้า
ระวังโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเสริม
สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคด้านอาหารและยา พบว่า เฉพาะ 4 
จังหวัดในภาคใต้ มีโฆษณาเกินจริงในรายการวิทยุมากกว่า 50 สถานี 
และโฆษณาประเภทน้ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย แม้จะมีการถูกปรับอยู่ตลอดเวลา
 จากการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา
เกินจริงมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม กินแล้วขาว กิน
แล้วผอม กินแล้วสวย ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเพศและครอบครัว เช่น

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เผยถึงข้อจ�ากัดและแนวทาง
ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาเกินจริง หรือหลอกลวง
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กินแล้วเป็นสาวอีกครั้ง ผัวรักผัวหลง กาแฟเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ ผลิตภัณฑ์รักษาโรค เช่น รักษาอาการกรน ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย
ความเชือ่และไสยศาสตร์ เช่น ผลติภณัฑ์ทีข่ายพ่วงเครือ่งรางของขลงั 
หรือใบ้หวย ซึ่งก็น่าสงสัยว่า ท�าไมผลิตภัณฑ์ถึงได้มีประโยชน์
อเนกประสงค์
 ส�าหรบัรปูแบบโฆษณามหีลากหลาย เช่น 1) เหมอืนรายการ
วิทยุทั่วไปเปิดเพลงแล้วยิงสปอต 2) ผู้จัดรายการโฆษณาสรรพคุณ
เอง 3) ถ่ายทอดมาจากที่อื่น คาดว่าเป็นการซื้อเวลาสถานีแล้วปล่อย
สัญญาณจากอินเทอร์เน็ต 4) มีการสัมภาษณ์ออกรายการ เช่น น�า
เอาคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาคุยให้ฟัง 5) อ้างข้อมลูวิชาการหรือให้นัก
วิชาชีพมาให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค 6) ใช้ดารามาให้ข้อมูล
 “ที่น่าตกใจคือบางครั้งสถานีวิทยุจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ด้วย คือถ้าไม่รู้ซื้อได้ที่ไหน มาซื้อที่สถานีได้”
 สิรินนาเล่าต่อว่า จากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์บางชิ้น
ไม่มีการขออนุญาต หรือบางทีก็โฆษณาไม่ตรงกับที่ขออนุญาต เช่น
อ้างว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการขออนุญาตจาก อย. ซึ่งถ้าดูในรายละเอียด
เป็นการขออนญุาตประเภทอาหาร แต่ตอนโฆษณาเป็นการโฆษณายา 
นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีหลอกลวงว่าได้ผ่านการขออนุญาต เช่น 
ผลิตภัณฑ์ระบุเลขท่ีอนุญาตบนฉลาก แต่เม่ือไปสืบค้นก็ไม่พบ 
ในสารบบ
 ส่วนด้านของหน่วยงานก�ากบัดแูล พบว่าการลงโทษค่อนข้าง
ต�่า โดยปรับ 2,000 - 5,000 บาท ซึ่งคุ้มค่าที่ผู้ประกอบการจะท�าผิด

‘ท่ีน่าตกใจคือบางคร้ังสถานีวิทยุจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
ด้วย คือถ้าไม่รู้ซื้อได้ที่ไหน มาซื้อที่สถานีได้’

สิรินนา เพชรรัตน์
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ซ�้าซาก อีกทั้งบทลงโทษมุ่งเน้นไปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ทางสถานี
มักลอยนวลพ้นความผิด
 นอกจากนี ้หน่วยงานรฐัยงัท�างานเชงิรบั กล่าวคอืเวลาผูบ้รโิภค 
บันทึกเสียงโฆษณาผิดกฎหมายไว้ แต่ไม่สามารถบันทึกเสียงว่าเป็น
สถานอีะไร คลืน่อะไร เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจังหวดักไ็ม่รบัเป็นหลกัฐาน 
หรือบางพื้นที่หากเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดไม ่บันทึกเอง  
ก็ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้
 “สรปุว่าสิง่ทีผู่บ้รโิภคพยายามช่วย หลายครัง้กม็กัไม่ค่อยได้
รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐ”

สภาวิชาชีพเร่งรัฐออกใบอนุญาตคุมสื่อ

 พิชัย อารยิกานนท์ สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-
โทรทศัน์ภาคประชาชน (สอทช.) แสดงความเหน็ว่า ในอดตีสือ่ส่วน
ใหญ่เป็นของรฐั การควบคมุโฆษณากท็�าได้ง่าย แต่ขณะนีม้สีือ่เกดิขึน้
มากมาย ทว่าไม่มอีงค์กรทีค่วบคมุเดด็ขาด จงึมกีารใช้สือ่เป็นช่องทาง

สิรินนา เพชรรัตน์ เครือข่ายผู ้บริโภคภาคใต้ สะท้อน 
สถานการณ์ปัญหาโฆษณาหลอกลวง - เกินจริงระบาด



82

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

แสวงหาผลประโยชน์ การแก้ไขปัญหาในเรือ่งนี ้จงึต้องเร่งกระบวนการ
ให้ใบอนุญาตโดยเร็ว การควบคุมก็จะง่ายขึ้น
 “สื่อจ�านวนมากไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะที่อ้างตัวเป็นวิทยุ
ชมุชน บางครัง้ผูข้ายผลติภณัฑ์เหล่านัน้กเ็ป็นผูจ้ดัตัง้สถานขีึน้เอง พอ
เกดิปัญหา เมือ่ไม่มใีบอนญุาตกห็ลบเลีย่งด้วยการปิดสถาน ีดงันัน้การ
แก้ปัญหาจงึต้องอาศยัการมใีบอนญุาตเพือ่สามารถเข้าถงึตวัผูก้ระท�า
ผิดได้”
 อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีการก�ากับดูแลสื่อผ่านใบอนุญาต 
พชิยัเหน็ว่าปัจจบุนัมกีฎหมายหลายฉบบัทีส่ามารถน�ามาใช้ควบคมุได้ 
หากเพยีงแต่ผูใ้ช้อ�านาจมคีวามเข้าใจ เช่น พ.ร.บ. อาหารและยาฯ หรอื
แม้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ทีร่ะบวุ่า การแสดงข้อความ
อนัเป็นเทจ็ต่อประชาชน หรอืการปกปิดความจรงิ กลายเป็นความผดิ
ที่ยอมความกันไม่ได้ ซึ่งความผิดประเภทนี้เป็นความผิดร่วมระหว่าง
เจ้าของผลิตภัณฑ์และสถานี แต่ผู้บริโภคต้องท�าหน้าที่แสดงตนเป็น 
ผู้เสียหายด้วย องค์ประกอบทางอาญาจึงจะเกิดขึ้นได้

ผู้ประกอบการขอให้รัฐชี้ความผิดให้ชัด

 วิชิต เอื้ออารีวรกุล อุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาของโฆษณาทุกวันนี้ บางครั้งผู้ชมก็
แยกไม่ออกว่าอะไรคือโฆษณา อะไรคือเน้ือหา เพราะบางครั้งก็ผสม
กนัเป็นเนือ้เดยีว สิง่ทีผู่ป้ระกอบการสือ่ต้องการคอือยากให้หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องชี้ให้ชัดว่าโฆษณาอะไรหลอกลวง โฆษณาอะไรเกินจริง 
ถ้าไม่ชีม้า ผูป้ระกอบการสือ่กไ็ม่รูจ้ะเอาโฆษณาตวันัน้ออกจากรายการ
ได้อย่างไร
 นอกจากการชี้ความผิดให้ชัด วิชิตกล่าวว่า สิ่งส�าคัญถัดมา
คือรู้ว่าโฆษณานั้นมาจากไหน เช่น จานด�า จานแดง จานเหลือง จาน
ส้ม เคเบลิทวีท้ีองถิน่ เพราะแต่ละอย่างจ�าเลยเป็นคนละคนกนั เช่นถ้า
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อยู่ต่างจังหวัดแล้วดูผ่านเคเบิล โอเปอเรเตอร์คือเคเบิลท้องถิ่น, ถ้าดู 
ผ่านจานด�า ไม่มโีอเปอเรเตอร์ แต่ปล่อยสญัญาณผ่านดาวเทยีมไทยคม 
C แบนด์, ถ้าดูผ่านจานแดง โอเปอเรเตอร์คือทรูเทเลวิชั่น, ถ้าดูผ่าน
จานเหลือง โอเปอเรเตอร์คือไทยคม, ถ้าดูผ่านจานส้ม โอเปอเรเตอร์ 
คอื IPM เหตทุีต้่องชีจ้�าเลยให้ชดัเพราะเมือ่เกดิปัญหากส็ามารถตดิต่อ
ไปที่โอเปอเรเตอร์เพื่อขอให้ถอดโฆษณาผิดกฎหมายตัวนั้นออกจาก
สถานีได้
 ส่วนประเด็นเพิ่มเติมที่อยากเสนอคือ ผลกระทบของปัญหา
เหล่านี้จากสื่อแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นรายการที่ออก
ในฟรีทีวี ผลกระทบคือมีคนดู 21 ล้านครัวเรือน ถ้าออกผ่านจานด�า  
ผลกระทบต่อคนดูประมาณ 5 ล้านครัวเรือน ถ้าเป็นจานแดง จานส้ม 
จานเหลือง ผลกระทบแต่ละรายประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือน ถ้าเป็น
เคเบิลท้องถิ่น ก็ขึ้นกับว่าออกอากาศท่ีไหน แต่ผลกระทบจะวงแคบ
ลงไปอีก จะเห็นได้ว่าผลกระทบของการกระท�าผิดกฎหมายในสื่อ
แต่ละประเภทแตกต่างกันมาก หากเป็นไปได้ กสทช. ก็ควรจัดล�าดับ 
ความเข้มงวดในการก�ากับดูแลให้แตกต่างกันด้วย
 ด้านผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ 
นายกสมาคมทีวีดาวเทียมแห่งประเทศไทย แสดงความเห็น
ด้วยกับประเด็นท่ีหน่วยงานของรัฐต้องชี้ความผิดให้ชัด อย่าใช้เพียง
ดุลยพินิจหรือความรู้สึก นอกจากนี้เห็นว่าต้องมีการออกกฎหมาย
บังคับให้เจ้าของสื่อต่างๆ เหล่าน้ีไปสังกัดอยู่สมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
แล้วให้สมาคมนั้นก�ากับดูแลกันเอง เนื่องจากว่าปัจจุบันมีสื่อจ�านวน
มาก ก็จะช่วยให้การก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานรัฐเผยมาตรการจัดการปัญหา

 วินิต อัศวกิจวิรี ผู้อ�านวยการส�านักยา ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคใน
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ส่วนของ อย. มีหน้าท่ีคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องส�าอาง 
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และยาเสพติด โดยควบคุมทั้งในเรื่อง
การขออนุญาตผลิต จ�าหน่าย หรือน�าเข้า และควบคุมการโฆษณา ซึ่ง
ในส่วนของการขออนุญาตโฆษณาแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตก่อนจึงโฆษณาได้ เช่น อาหารและยา 2) 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องท�าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ห้ามโฆษณา เช่น วัตถุออกฤทธิ์เสพติด
 “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเหล่านี้ก็ดี 
ความก้าวหน้าในการสื่อสารก็ดี ที่ปัจจุบันมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี ในฐานะ
หน่วยงานก�ากับดูแลก็ต้องพยายามปรับตัวมากขึ้น”
 วนิติเผยว่า จากการเฝ้าระวงัตัง้แต่ตลุาคม 2554 – มกราคม 
2555 พบว่า มีการโฆษณาสินค้าท่ีไม่ถูกกฎหมายประมาณ 900 
กว่ารายการ แยกเป็นสินค้าประเภทเครื่องส�าอาง 500 กว่ารายการ 
ประเภทอาหาร 200 กว่ารายการ และประเภทยา 100 กว่ารายการ 
โดยในจ�านวนนี ้พบว่าเป็นการโฆษณาผ่านนติยสาร 700 กว่ารายการ 
รองลงมาเป็นการโฆษณาผ่านทีวี 80 กว่ารายการ ที่เหลือเป็นการ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ
 ส�าหรบัมาตรการในการจดัการปัญหา อย. เน้นให้ความรูก้บัผู้
ประกอบการสือ่เพือ่ช่วยกนัเฝ้าระวงั และใช้มาตรการทางกฎหมายเพือ่
ป้องกนัผูฝ่้าฝืน โดยร่วมมอืกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาตแิละกระทรวง 
ไอซทีใีนการปราบปรามผูก้ระท�าผดิ ส่วนอนาคต มแีนวทางประสาน
ความร่วมมือกับ กสทช. ด้วยการส่งต่อข้อมูลผู้กระท�าผิด เพื่อให้ 
กสทช. ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาการให้ใบอนญุาตหรือ
ไม่อนุญาต
 ในด้านของข้อเสนอ ผูแ้ทนจาก อย. เสนอว่า 1) ก�าหนดระยะ
เวลาสูงสุดในการโฆษณา และก�าหนดผังที่ชัดเจน 2) ก�าหนดให้ต้อง
มีการบนัทกึเทปรายการทีอ่อกอากาศทัง้หมด เพราะหากมผีูร้้องเรยีน
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มา ก็สามารถไปขอเทปเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด�าเนินคดีได้ 3) ส่ง
เสริมการรวมกลุ่มของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพ เพื่อจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมและควบคุมกันเอง
 ด้าน พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรม กองบังคับการปราบ
ปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค (ปคบ.) 
กล่าวว่า ใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ระบุถึง
ลกัษณะโฆษณาทีเ่ข้าข่ายไม่เป็นธรรมกบัผูบ้รโิภคว่า เป็นการโฆษณา
เรือ่งเทจ็หรอืเกนิความจรงิ ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระส�าคญัของ
สินค้าหรือบริการ สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ก่อให้เกิดการท�า
ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึงก่อให้เกิดการแตกสามัคคี ซึ่งตัว
กฎหมายตคีวามได้กว้างมาก ดงันัน้ผูท้ีจ่ะชีว่้าโฆษณาใดผดิกฎหมาย
จึงค่อนข้างไม่ชัดเจน
 นอกจากนี ้ในการจบักมุผูก้ระท�าความผดิเพือ่ด�าเนนิคด ีต้อง
มีผูเ้ชีย่วชาญชีค้วามผดิ เช่น โฆษณายา ต้องให้ อย. วนิจิฉยัว่ามคีวามผิด 

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรม กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุใน
การจับกุมผู้กระท�าผิดเพื่อด�าเนินคดีต้องมีผู้เชี่ยวชาญชี้ความผิด
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มิฉะนั้นก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องกลับ ส่วนกรณีฉ้อโกง ต้องอาศัยผู้เสียหาย
แสดงตนว่ามีความเสยีหายเกดิขึน้ ดงันัน้การบงัคบัใช้กฎหมายในส่วน
ของ ปคบ. จึงยังค่อนข้างจ�ากัดอยู่พอสมควร
 ส�าหรับมาตรการที ่ปคบ. ด�าเนนิการมสีองส่วน 1) มาตรการใน
การป้องกนั คอืสร้างผูบ้รโิภคให้เข้มแขง็ด้วยการให้ความรูเ้พือ่เท่าทนั 
โฆษณาและรูว่้าผูบ้รโิภคมสีทิธอิะไรบ้าง 2) การบงัคบัใช้กฎหมาย แต่
ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องปริมาณบุคลากร เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนที่มีความช�านาญ
น้อย รวมถึงข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย
 “เราต้องมาร่วมกันชี้เป้า และในอนาคตถ้าเป็นไปได้ อยาก
ให้แต่ละสถานีให้เวลากับภาครัฐครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในการน�า
เสนอความรู้และสิ่งที่ถูกต้องทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับ
กลุ่มทุนที่ท�าหน้าที่หลอกลวง”

ประธานสหพันธ์คุ ้มครองผู ้บริโภคชี้การฟ้องเป็นเพียง
มาตรการเชิงรับ

 บญุยืน ศริธิรรม ประธานสหพนัธ์คุม้ครองผูบ้รโิภค ตัง้
ข้อสังเกตว่า หลายส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพราะมักมีการพดูว่า “ให้ผูบ้รโิภคไปฟ้องเลย ถ้าเขาท�าคณุเสยีหาย” แต่
ในความเป็นจรงิผูบ้รโิภคฟ้องไม่ได้ ถ้าไม่ได้กนิยานัน้แล้วเกดิความเสยี

‘มักมีการพดูว่า “ให้ผูบ้รโิภคไปฟ้องเลย ถ้าเขาท�าคณุเสยีหาย” 
แต่ในความเป็นจรงิผูบ้รโิภคฟ้องไม่ได้ ถ้าไม่ได้กนิยานัน้แล้วเกดิ
ความเสียหาย การทีค่ณุฟังโฆษณาอย่างเดยีว ศาลไม่รบัฟ้อง 
เพราะยงัไม่เสยีหาย’

บุญยืน ศิริธรรม
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หาย การทีค่ณุฟังโฆษณาอย่างเดยีว ศาลไม่รบัฟ้อง เพราะยงัไม่เสยีหาย
 ประธานสหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภคกล่าวด้วยว่า การชวนกัน
ไปฟ้องน้ันเป็นเพยีงมาตรการเชงิตัง้รบั แต่มาตรการเชงิรกุนัน้ต้องเปิด
โอกาสให้ผูบ้รโิภคเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ เช่น อย. ควรมกีารปรบัปรงุ
กฎระเบียบที่เอื้อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เป็นต้น
 “การมส่ีวนร่วมไม่ใช่แค่จัดเวทใีห้คนมานัง่ฟัง แต่ต้องให้ร่วม
คิดร่วมปกป้องตนเองด้วย”

นักวิชาการเสนอกลไกคุ้มครองผู้บริโภค

 ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ โครงการเสริมสร้าง
สือ่มวลชนศกึษาเพือ่สขุภาวะ (Media Monitor) มลูนธิสิือ่มวลชน
ศึกษา กล่าวว่า ไม่เพียงโฆษณานอกระบบที่ผิดกฎหมาย ในระบบที่
ผูป้ระกอบการขึน้ทะเบยีนถกูต้อง กพ็บปัญหาโฆษณาเกนิเวลาและมี
โฆษณาแฝงมากมาย โดยศักยภาพของผู้ผลิตสื่อและความเท่าทันสื่อ
ของผู้รับนั้นไม่เท่าเทียมกัน
 “ยกตัวอย่างโฆษณาในรายการเด็ก นอกจากสปอตโฆษณา
ระหว่างรายการแล้ว ยังมีโฆษณาในเนื้อหา เช่น ใช้ตัวการ์ตูนท่ีเด็ก
ชอบมาโฆษณาสินค้า ซึ่งผู้รับสารที่เป็นเด็กมักขาดภูมิคุ้มกัน หรือ
ในเรื่องสุขภาพ พบว่าเน้ือหาและโฆษณาได้สร้างค�าอธิบายใหม่ใน
เรื่องสุขภาพ เช่น สุขภาพของคุณผู้ชายเป็นเรื่องสมรรถภาพทางเพศ 
สขุภาพของคณุผูห้ญงิเป็นเรือ่งผวิขาว สามารถดงึดดูความสนใจ เช่น
เดียวกันเรื่องการศึกษาที่ท�าให้เกิดความเชื่อว่ากินผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วฉลาดเหมือนกดปุ่มความฉลาดได้”
 ด้านบทบาทของ กสทช. ผศ.ดร.เอื้อจิตกล่าวว่า แม้ใน
ระหว่างที่ กสทช. ยังไม่พร้อมก�ากับดูแลผ่านการให้ใบอนุญาต แต่ก็
มีประเด็นว่า กสทช. จะท�าอย่างไรเพื่อจะสร้างแบบฝึกหัดให้กับสังคม 
เช่นในแต่ละเดอืน เปิดเผยว่ามสีนิค้าใดบ้างทีโ่ฆษณาผดิกฎหมาย เพือ่
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ท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึว่าเรือ่งเหล่านีเ้ป็นเรือ่งใกล้ตวั พร้อมกบัมกีลไกและ
ระบบบันทึกข้อมูล มีการเก็บประวัติผู้ท่ีถูกร้องเรียนมากๆ แล้วเมื่อ
ถึงเวลาพิจารณาให้ใบอนุญาต ผู้ที่ถูกร้องเรียนมากๆ ก็จะไม่ได้รับใบ
อนุญาต เป็นต้น
 ขณะที่ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แสดงความเห็นว่า ทุกวันนี้ผู้ประกอบ
การจ�านวนมากไม่ต้องพึ่งบริษัทโฆษณาด้วยซ�้า แต่จะขอช่องทีวี
ดาวเทยีมเอง เพือ่โฆษณาสนิค้า ดงัจะเหน็ได้ถงึการเตบิโตของทวีไีดเรก็ 
และการโฆษณาแฝง ขณะท่ีผู้บริโภคท่ีตื่นตัวยังคงมีเพียงหยิบมือ
เดยีว และไม่มีข้อมลูทีจ่ะตรวจสอบ ดงันัน้นอกจากการแยกเนือ้หากบั
โฆษณาออกจากกันจะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผู้บริโภคแล้ว ต้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภค เช่น 
ต้นทุนของการโฆษณา ข้อมูลการตรวจจับผู้กระท�าผิด เป็นต้น รวม
ถึงเปิดช่องทางหรือพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนกับผู้ประกอบ
การโดยตรง และผู้ประกอบการต้องตอบค�าถามในแบบ real time 
เพราะสดุท้ายแล้วผูป้ระกอบการย่อมต้องพยายามสร้างความยอมรบั
กบัผูบ้รโิภค

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผูเ้ข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า ปัจจุบนั 
ปริมาณสื่อมีเป็นจ�านวนมาก ท้ังสื่อกระแสหลักและส่ือใหม่ อีกทั้ง
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับสื่อ ดังนั้นแนวทางที่ควรให้ความ
ส�าคัญอย่างมากคือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค ท�าให้ผู้บริโภค
มีความเท่าทันสื่อ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ผลิตสื่อว่าโฆษณาลักษณะใด
ถูก ลักษณะใดผิด
 ในแนวทางการใช้กฎหมาย นอกจากต้องเพิม่เรือ่งการบงัคบั
ใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดแล้ว ผู้เข้าร่วมเสวนาบางท่านเห็นว่า 
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ควรมีการออกหลักเกณฑ์คุ้มครองกลุ่มผู้เสพสื่อท่ีอ่อนไหวเป็นพิเศษ 
เช่น กลุ่มเด็ก เพราะเด็กยังแยกไม่ออกระหว่างเนื้อหารายการกับตัว
การ์ตูนหรือพิธีกรท่ีโฆษณาสินค้า หรือแม้แต่โฆษณาที่เกินจริง อาทิ 
การเหาะเหินเดินอากาศ ซองขนมที่ใหญ่เกินจริง ฯลฯ

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
ในโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ยุค กสทช. จัดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคาร 
หอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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ธุรกิจผ่ำน SMS… 
แค่ไหนที่ไม่เอำเปรียบ
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ปัญหาการท�าธุรกิจผ่าน SMS นับเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนล�าดับต้นๆ และ

มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

 เรื่องกวนใจที่ผู้บริโภคพบบ่อย เช่น ได้รับ SMS โฆษณาสินค้าทั้ง

ที่ไม่เคยสมัคร การถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริการเสริมที่เชิญชวนให้สมัคร

ดาวน์โหลดเนือ้หาบนัเทงิต่างๆ โดยที่ไม่เปิดเผยเงือ่นไขการคดิค่าบรกิารทีช่ดัเจน 

ซึ่งเมื่อพลั้งเผลอสมัคร การยกเลิกก็ท�าได้ยาก นอกจากนี้ บางบริการก็เข้า

ข่ายเป็นภัยต่อสังคม เช่น SMS ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนันหรือเสี่ยงโชค  

ขณะทีก่ารเชญิชวนผูช้มผูฟั้งรายการส่ง SMS แสดงความคดิเหน็ผ่านโทรทศัน์

และวิทยุ ซึ่งบ่อยครั้งมีอัตราค่าบริการสูงกว่าปกติ ก็ถูกตั้งค�าถามถึงความ

พอดีและเหมาะสม

 แม้ว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จะมี

ข้อบัญญัติให้ กสทช. ต้องเข้ามาควบคุมดูแลบริการต่างๆ ไม่ให้ด�าเนินการเอา

เปรียบผู้บริโภค แต่ในทางปฏิบัติก็ยังขาดหลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลที่มีความ

ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์
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กสทช. ประวิทย์ชี้ปัญหา SMS ขยะรุนแรงขึ้น

 นพ.ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เผยว่า ปัญหา
เรื่อง SMS เป็นปัญหาล�าดับต้นๆ ที่มีการร้องเรียน และในช่วง 3-4 ปี
ทีผ่่านมากม็คีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ โดยในอดตีคนอาจจะบ่นปัญหาเรือ่ง
ได้รับข้อความรบกวนวันละหลายข้อความ แต่ในระยะหลังลักษณะ
ปัญหาเปลี่ยนไป ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือหลายคนไม่ได้สมัคร 
บริการเสริมแต่ถูกหักค่าบริการ ซึ่งผู้ที่ใช้งานระบบจ่ายรายเดือนก ็
อาจจะรู้ตัวว่าถูกหักค่าบริการเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ แต่คนส่วนใหญ่
หรือกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ตัว เพราะใช้ระบบเติมเงิน และหากไม่ทัน
สังเกตก็จะถูกหักเงินไปเรื่อยๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าปัญหานี้ก�าลังลุกลาม
มากขึ้น
 นอกจากน้ียังมีปัญหาสะสมท่ีทวีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
คือ SMS ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น เชิญชวนดาวน์โหลดคลิปลามก
อนาจาร และเนือ้หาทีเ่ข้าข่ายการพนนั ซึง่กเ็ป็นผลกระทบต่อสงัคมใน
อีกระดับหนึ่ง
 กสทช. ประวิทย์กล่าวต่อว่า ในทางกฎหมาย มีการก�ากับ
ปัญหาลักษณะนี้ไว้ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 
มาตรา 31 วรรค 2 ว่า ถ้าผูป้ระกอบการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยอาศยั
การใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา ซึ่งเป็นลักษณะของการค้าก�าไรเกิน
ควร หรอืก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญ ให้ กสทช. ออกหลกัเกณฑ์
ห้ามได้ และถ้ายังฝ่าฝืน กสทช. สามารถบังคับก�าหนดโทษได้ตาม
มาตรา 77 คือปรับครั้งแรกได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และสามารถปรับต่อ
ไปได้ไม่เกนิวนัละแสนบาทไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะหยดุฝ่าฝืน ด้วยเหตนุี้ 
สังคมไทยจึงต้องมีการพูดคุยกันว่า การท�าธุรกิจผ่าน SMS แค่ไหน
ที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางกติกาที่ กสทช. จะ
ก�าหนดออกมาต่อไป
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 “เราไม่ได้มเีจตนาห้ามโน่นห้ามนี ่แต่มเีจตนาว่าท�าอย่างไรให้
เหมาะสม ให้ธรุกจิกส็ามารถเดนิได้ ผลกระทบต่อสงัคมอยูใ่นวงจ�ากดั 
เกิดความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร�าคาญหรือค้าก�าไรเกินควรตามที่กฎหมายห้ามไว้”

เอกชนชีแ้จง SMS แสดงความเหน็-โหวตสร้างสสีนัให้รายการ

 สรยุทธ สุทัศนะจินดา เจ้าของบริษัท ไร่ส้ม จ�ากัด  
และผู ้ด�าเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้  เรื่องเด่นเย็นนี้  และ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ กล่าวว่า แม้เป็นผู้ด�าเนินรายการ 3 รายการ 
แต่เป็นเจ้าของเพียงรายการเดียว คือรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 
จึงมีรายได้จาก SMS เพียงรายการเดียว โดยเปิดให้ผู้ชมรายการ
แสดงความคิดเห็นหรือตอบค�าถามผ่านรายการ แล้วสุ่มให้รางวัล 
ผู้ที่ส่งข้อความเข้ามา ซ่ึงคิดอัตราค่าบริการส่ง 3 บาทต่อครั้ง และ 
ขึ้นข้อความหน้าจอให้คนดูได้เห็นตลอดเวลา ส�าหรับรายได้ที่ได้รับ 

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ระบุว่า SMS เป็นปัญหาที่มี
การร้องเรียนเป็นล�าดับต้นๆ
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ครึ่งหนึ่งหรือ 1 บาท 50 สตางค์ แบ่งให้กับโอเปอเรเตอร์ เช่น AIS 
หรือ DTAC ส่วนอีก 6 สตางค์เป็นการแบ่งกันระหว่างเจ้าของรายการ
กับสถานีตามสัดส่วนที่ได้มีการตกลง
 “รายการข่าวไม่เหมือนรายการบันเทิง นอกจากวัดความ
ส�าเร็จด้วยเรตติ้งที่เป็นเชิงธุรกิจแล้ว อีกด้านเราวัดจากเสียงวิพากษ์
วิจารณ์ เพราะถ้าท�ารายการโดยหวังรายได้จาก SMS เมื่อไหร่ แล้ว
คนดูไม่ยอมรับ เรตติ้งตก ก็ไม่คุ้มกัน”
 ผู้ด�าเนินรายการชื่อดังกล่าวว่า การน�า SMS มาใช้ คิดเพียง
ว่าให้มีประโยชน์กับคนดูและประโยชน์กับรายการ คือ 1) ท�าให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วม เช่น ถ้าสัมภาษณ์คนหนึ่งคนก็มีหนึ่งความเห็น แต่การให้ส่ง 
SMS เท่ากับมีผู้คนอีกเป็นร้อยคนพันคนได้แสดงความเห็นด้วย ช่วย
ท�าให้รายการสนกุมากขึน้ ซึง่บางทข้ีอความทีส่่งเข้ามากก็ลายเป็นจุด
เด่นของรายการได้เช่นกนั 2) ได้รูป้ฏกิริยิาตอบสนองจากผูช้ม เวลามี
ข้อมลูผดิพลาดหรอืรายการไม่สนกุ กจ็ะได้รูแ้ละแก้ไขได้ทนัท ี3) มนีกั
ข่าวอาสาคอยแจ้งข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหน 4) รายงานดินฟ้าอากาศ
และภยัพบิตั ิในระยะหลงัมกัมผีูช้มแต่ละพืน้ทีแ่จ้งสภาพอากาศเข้ามา 
ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าสภาพอากาศทกุวนันีแ้ปรปรวน และทีส่�าคญัคอืใน
บางครั้งที่เกิดภัยพิบัติ ระบบโทรศัพท์ในพื้นที่ล่มหรือความช่วยเหลือ
เข้าไม่ถึงในจุดใด ก็จะมีคนส่งข้อความมา ท�าให้สามารถจัดส่งความ
ช่วยเหลือเข้าไปได้

‘ผู ้ที่ ใช ้ งานระบบจ ่ายรายเดือนก็อาจจะรู ้ตัวว ่าถูกหัก 
ค่าบริการเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ แต่คนส่วนใหญ่หรือกว่า 90 
เปอร์เซน็ต์ไม่รูต้วั เพราะใช้ระบบเตมิเงนิ และหากไม่ทนัสงัเกตกจ็ะ
ถกูหกัเงนิไปเร่ือยๆ ซึง่กล่าวได้ว่าปัญหาน้ีก�าลงัลกุลามมากขึน้’

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
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 ต่อประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อความขึ้นหน้า
จอ สรยุทธยอมรับว่าข้อความท่ีส่งเข้ามาไม่สามารถน�าขึ้นหน้าจอ
ได้ทั้งหมด เนื่องด้วยเวลาจ�ากัด ซึ่งหลักในการคัดเลือกข้อความคือ
คัดกรองค�าหยาบ ค�าที่จงเจาะใส่ร้ายป้ายสี และสร้างความแตกแยก 
นอกจากนี ้คดักรองจากวฒุภิาวะคนส่ง SMS เช่นส่งมาว่า “รกัมากนะ” 
“นัดเจอกัน” ถ้ารายการน�าข้อความลักษณะนี้ขึ้นจอ ก็จะกระตุ้นให้คน
ที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่าส่งมาอีก ซึ่งมันไม่มีสาระกับรูปแบบรายการ แต่
ถ้าไม่น�าขึ้นจอ ข้อความลักษณะนี้ก็จะค่อยๆ หมดไป 
 ด้าน นันทนี วงศ์อ�านิษฐกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ บริษัททรูวิชั่นส์ เคเบิล จ�ากัด (มหาชน) ตัวแทนผู้จัดการ
ประกวด ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย กล่าวว่า การโหวตผ่านรายการ 
อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ถือเป็นความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ผู้ชมจะได้มี
ส่วนร่วมในการด�าเนินรายการ ร่วมตัดสินว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดจะอยู่ 
ต่อ โดยทุกๆ การโหวตจะมีข้อความตอบกลับเพ่ือให้รู้ว่าโหวตมาถึง
รายการแล้ว นอกจากนี้ รูปแบบรายการยังเป็นรายการเรียลิตี้ 24 
ชั่วโมง และเปิดให้มีการส่งข้อความแชตหรือพูดคุยตั้งแต่ 6 โมงเย็น
ถึงเที่ยงคืน โดยส่วนใหญ่ทุกข้อความจะได้รับการขึ้นหน้าจอ ยกเว้น
ข้อความที่ไม่สุภาพและมีลักษณะเสียดสีถากถางผู้เข้าแข่งขัน
 ส่วนเรื่องรายได้ ครึ่งหนึ่งเป็นของโอเปอเรเตอร์ ส่วนอีกครึ่ง
แบ่งกนัระหว่างรายการกบัผูจ้ดัท�าระบบ SMS ตามสดัส่วนทีต่กลงกนั
ไว้ โดยรายการในปีแรกๆ คิดอัตราค่าบริการโหวตละ 3 บาท จนปีที่ 
6 คิดในอัตราโหวตละ 4 บาท ยอดรวมของการโหวตในแต่ละปีอยู่ที่
ประมาณ 10 ล้านกว่าโหวต

โอเปอเรเตอร์ยอมรับมีผู้ร้องเรียนบริการเสริมเยอะ

 ธนศิร์ คณุพีงษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดบรกิารเสรมิ กลุม่
ธรุกิจคอนเทนต์ บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) 



97

กะเทาะ กสทช.

กล่าวถงึธรุกจิบรกิารเสรมิผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีว่่า ผูท้ีผ่ลติคอนเทนต์
เป็นฝ่ายติดต่อโอเปอเรเตอร์ ส่วนหน้าที่ของโอเปอเรเตอร์คือผู้พา
คอนเทนต์ไปหาผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการจะร่วมเป็นหุ้นส่วนทาง
ธรุกจิกบัผูผ้ลติคอนเทนต์รายใดนัน้ พจิารณาจากความสามารถในการ
แข่งขันว่าคอนเทนต์นั้นจะเข้าถึงผู้บริโภคหรืออยู่รอดได้ไหม ส�าหรับ
ระบบการคดิค่าบรกิาร มทีัง้แบบจ่ายเป็นรายครัง้ (Pay per Use) เช่น
ชอบเพลงนี้ ก็โหลดเฉพาะเพลงนี้ และแบบค่าสมาชิก (Subscription 
Service) เช่น ชอบบรกิารข่าว กผ็กูจ่ายเป็นรายสปัดาห์หรอืรายเดอืน
อย่างไรก็ดี ธนิศร์ยอมรับว่า ในระยะ 1-2 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ร้องเรียน
บริการค่อนข้างมาก ซ่ึงเชื่อว่าโอเปอเรเตอร์ทุกรายก็ให้ความใส่ใจ 
ในปัญหา มีการออกแบบรูปแบบเนื้อความที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า แต่ก็
มีคอนเทนต์พาร์ตเนอร์บางรายไม่ได้ส่งให้ตรวจ
 “โอเปอเรเตอร์อาจห้ามไม่ได้ว่าคุณไปเอาเบอร์โทร.เขามา
แล้วโฆษณาไปได้อย่างไร แต่เนื้อหาเชิญชวนให้ลูกค้ากด ขอว่าอย่า

นันทนี วงศ์อ�านิษฐกุล และสรยุทธ สุทัศนะจินดา ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ ชี้แจงถึงเหตุผลทางธุรกิจ  
ที่เปิดให้ผู้ชมโทรทัศน์ส่ง SMS
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ไปหลอกลวงเขาได้ไหม ซึ่งเราพยายามท�าให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ท�าถูก
ระเบียบที่สุด แต่ถ้าหากมีปัญหามาก ก็จะมีการให้หยุดบริการ”
 ด้านข้อเสนอ ตัวแทน AIS กล่าวว่า หาก กสทช. เข้ามา 
ช่วยก�ากับหรือให้คอนเทนต์พาร์ตเนอร์ต้องขึ้นทะเบียน ก็จะช่วยแก้
ปัญหาคอนเทนต์พาร์ตเนอร์ท่ีนอกลู่นอกทางได้ในระดับหนึ่ง เพราะ
หากโอเปอเรเตอร์เจ้าเดียวท�า แต่เจ้าอื่นไม่ท�า ก็จะเกิดรูรั่วให้มีเรื่อง
ร้องเรียนได้อยู่ดี

ช่องทางยกเลิก SMS Spam 
• ผู้ใช้บริการค่าย AIS, DTAC และ TRUE สามารถยกเลิกบริการ SMS  
 ผ่าน *137
• ผู้ใช้บริการค่าย TOT ยกเลิกบริการ SMS ได้ โดยส่งข้อความไปที่  
 1777 พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการจะบล็อก  
 เว้นวรรค B หรือโทร.ไปยกเลิกผ่านคอลล์ เซ็นเตอร์
• ผู้ใช้บริการค่าย CAT สามารถยกเลิกบริการ SMS ผ่านคอลล์ เซ็นเตอร์ 
 เป็นหลัก

‘โอเปอเรเตอร์อาจห้ามไม่ได้ว่าคุณไปเอาเบอร์โทร.เขามาแล้ว
โฆษณาไปได้อย่างไร แต่เนื้อหาเชิญชวนให้ลูกค้ากด ขอว่าอย่า
ไปหลอกลวงเขาได้ ไหม ซึ่งเราพยายามท�าให้ผู้ผลิตคอนเทนต์
ท�าถูกระเบียบที่สุด แต่ถ้าหากมีปัญหามาก ก็จะมีการให้หยุด
บริการ’

ธนศิร์ คณุพีงษ์
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กุญแจส�าคัญอยู่ที่สิทธิการเลือกของผู้บริโภค

 อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยั บรษิทัสยาม
อนิเทลลเิจนต์ยนูติ กล่าวว่า รปูแบบของธรุกจิ SMS ม ี2 แบบใหญ่ๆ 
คอื 1) ให้ผูบ้รโิภคส่ง SMS มาร่วมสนกุ และ 2) การส่ง SMS มารบกวน 
โดยหวังประโยชน์ในเชิงประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ซึ่งกรณี
หลังนี้ ผู้บริโภคอาจไม่ใช่เป็นผู้เสียเงินโดยตรง แต่ก็สร้างความเดือด
ร้อนร�าคาญ
 ส�าหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหา SMS ที่ส่งมารบกวน ใน
กรอบของกฎหมายที่ท�ากันระดับสากลมี 2 แนวทางคือ 1) Opt in -  
ผูบ้รโิภคเป็นฝ่ายเลอืกรบั SMS ดงันัน้ถ้าผูบ้รโิภคไม่ได้บอกรบัแล้วส่ง 
SMS มา ถือว่าผิดกฎหมาย 2) Opt out – มีการจัดท�าทะเบียน 
ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการรับ SMS ซึ่งการส่ง SMS ไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
จะมีความผิดตามกฎหมาย แต่การส่งไปยังผู้บริโภคท่ีไม่แจ้งชื่อไว้
ในทะเบียนนี้สามารถท�าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคนอกทะเบียน 
ก็สามารถบอกยกเลิกได้ และหากยังมีการส่งหลังจากการบอกยกเลิก
ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน
 แน่นอนว่า มาตรการในระดบักฎหมายเช่นนี ้บ้านเรายงัไม่มี
 “กญุแจส�าคญัอยูท่ีก่ารมสีทิธทิีจ่ะเลอืกของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะ
เป็นแนวทาง Opt in หรือ Opt out ผู้บริโภคควรมีสิทธิเสมอที่จะเลือก
รับหรือไม่รับบริการ รวมทั้งเปลี่ยนใจได้”
 อีกประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่คือ SMS เป็นระบบท�างานท่ี
ค่อนข้างซบัซ้อน ต้นก�าเนดิมาได้จากหลายที ่ผูบ้รโิภคไม่มทีางรูเ้ลยว่า
วัฏจักรของ SMS ที่มาถึงเรานั้นมีต้นทางอย่างไร การที่โอเปอเรเตอร์
ชี้แจงว่าเป็นเพราะเจ้าของคอนเทนต์ส่งมา ถ้ามีปัญหายินดีแก้ไข แต่ 
หากลองค้นค�าว่า SMS Bulk ในกเูกลิ กจ็ะเหน็เวบ็ไซต์ต่างๆ ทีซ่ือ้แพก็เกจ 
SMS จากโอเปอเรเตอร์ แล้วน�ามาขายปลีกต่อ เช่น ซื้อมาครั้งละ
แสน แล้วมาแบ่งขายครัง้ละพัน แถมมบีรกิารเสรมิต่างๆ เช่นสามารถ
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อัพโหลดไฟล์ Excel ที่มีเบอร์โทรศัพท์จ�านวนมากเข้าไปได้ พอ
พิมพ์เนื้อหาเสร็จก็กดส่ง นี่ก็ถือเป็นคอนเทนต์โพรไวเดอร์ (Content 
Provider) แบบหนึ่ง
 “ตอนนี้ผมเหมือนอยู่ในความด�ามืดที่ไม่รู้ว่า SMS นี้มันหัก
เงินผมหรือเปล่า ส่งมาจากไหน จะผูกอยู่กับผมอีกนานแค่ไหน แล้ว
จะยกเลิกอย่างไร” อิสริยะสะท้อนปัญหา
 อิสริยะเสนอทางออกว่า กระบวนการใช้งาน SMS ควร
โปร่งใส เจ้าของเบอร์โทรศัพท์แต่ละคนน่าที่จะสามารถตรวจสอบได้
ว่าเบอร์ของตนผูกกับบริการอะไรบ้าง โดยอยากจะเสนอวิธีการหนึ่ง
ในฐานะทีโ่อเปอเรเตอร์ใกล้ชดิกบัผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ กอ็ยากให้ท�าลสิต์
ไว้ในเว็บไซต์เลยว่าแต่ละเบอร์ผูกกับบริการ SMS อะไรบ้าง หมดเขต
เมื่อไร แล้วเปิดให้เจ้าของเบอร์สามารถกดยกเลิกด้วยตัวเองได้เลย

แสดงความเห็นผ่าน SMS โอกาสขึ้นจอต�่า

 ธาม เชือ้สถาปนศริ ินกัวจิยัช�านาญการ สถาบนัวชิาการ
ส่ือสาธารณะ (สวส.) องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย เล่าถงึประสบการณ์ในช่วงทีเ่คยท�าวจิยัเกีย่วกบัการ
ศกึษาและการเฝ้าระวงัสือ่ว่า ขณะนัน้เป็นช่วงปี พ.ศ. 2549 โดยมกีาร
ตัง้โจทย์วจิยัว่า SMS ทีส่่งเข้าไปในรายการคยุข่าว โอกาสทีจ่ะถกูเลอืก

‘กญุแจส�าคัญอยูท่ีก่ารมสีทิธทิีจ่ะเลอืกของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็น 
แนวทาง Opt in หรอื Opt out ผูบ้รโิภคควรมสีทิธเิสมอทีจ่ะเลอืก
รับหรือไม่รับบริการ รวมทั้งเปลี่ยนใจได้’

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
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เสนอบนหน้าจอมีมากน้อยเท่าไร ซึ่งบริบทในขณะนั้นคือมีเหตุการณ์
ความวุน่วายทางการเมอืง ผลการศกึษาพบว่า การน�าข้อความขึน้หน้า
จอไม่ใช่การสุม่ เพราะมกีารคดักรองประโยคทีห่ยาบคายและใส่ร้าย แต่
ผูค้ดักรองอาจเลอืกข้อความทีต่รงกบัอดุมการณ์ทางการเมอืงของตน 
หรอืข้อความทีไ่ม่สร้างความแตกแยก ซึง่กเ็ป็นการยนืยนัว่าการเลอืก
ข้อความขึ้นหน้าจอไม่ใช่การสุ่ม แต่อาจไม่ได้ถูกเลือกอย่างเป็นธรรม 
ส่วนประเดน็ว่าเมือ่มกีารส่งข้อความไปแล้ว โอกาสได้รบัเลอืกขึน้หน้า
จอมีเท่าไร จากการค�านวณทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์สมเกียรติ  
ตัง้กจิวานชิย์ บางรายการอยูท่ีอ่ตัราส่วน 1 ต่อ 1,000 บางรายการอยูท่ี ่
1 ต่อ 10,000 เรียกได้ว่าโอกาสที่คนส่ง SMS ไปแล้วถูกเลือกขึ้นหน้า
จอมีน้อยมาก พอๆ กับโอกาสถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่เลยทีเดียว
 ข้อสงสัยที่ตามมาคือ SMS ทั้งหมดที่ไม่ได้ออกอากาศ อาจ
เป็นได้ว่าระบบกลางได้เกบ็ไว้ แล้วหลงัจากจบรายการกล็บทิง้ ซึง่ขณะ
ท�าวจิยันัน้เป็นช่วงเหตกุารณ์ขดัแย้งทางการเมอืง มคีนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาค่อนข้างมาก จึงคิดว่าถ้ามีการเก็บข้อมูลท้ังหมดไว้โดยลบ
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เบอร์โทรศัพท์ของคนที่ส่งมา ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิจัย และ 
SMS ที่ส่งมาก็ไม่สูญเปล่า หรือบาง SMS อาจสามารถน�าไปใช้เป็น
เบาะแสทางการข่าวได้อีก หรืออาจต้องคิดว่ามีช่องทางอื่นในการเผย
แพร่ SMS ทีผู่ช้มเสยีเงนิ 3 บาทส่งเข้ามาไหม เช่นมเีวบ็บอร์ดรวบรวม
ข้อความเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดูความคิดเห็นต่างๆ ได้
 นอกจากน้ี ธามให้ความเห็นว่า รายการส�าหรับเด็กและ
เยาวชนไม่ควรมีกิจกรรมลักษณะการส่ง SMS เนื่องจากมีงานวิจัย
ชิ้นหนึ่งพบว่า เด็กบางคนเริ่มเล่นส่ง SMS ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ และ
เฉลี่ยเสียค่า SMS วันละ 50 บาท ซึ่งเงิน 50 บาทอาจเป็นค่าขนมไป
โรงเรียนของเด็กอีกหลายๆ คน และงานวิจัยยังชี้ชัดอีกว่า SMS เป็น
กจิกรรมทีป่ลกูฝังให้เดก็เข้าสูก่จิกรรมการพนนั โดยเฉพาะเมือ่ถงึเวลา
ทีมี่การแข่งขนัฟตุบอลฤดกูาลส�าคญัๆ อย่างฟตุบอลโลก หรอืฟตุบอล
ยูโร รายการข่าวและรายการกีฬาในปัจจุบันแทบทุกรายการจะมีการ
เชิญชวนให้ทายผลการแข่งขันผ่าน SMS
 “SMS บนโทรศัพท์มือถือเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถท�าได้
เองล�าพัง โดยอาจหยิบโทรศัพท์ของพ่อแม่ไปใช้ ในประเด็นผู้บริโภค 
เราไม่สามารถมองว่าเราเป็นเพียงผู้ใช้ แต่ต้องมองในฐานะการเป็น
คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานใช้โทรศัพท์มือถือด้วย”

ถอดบทเรียนของต่างประเทศ

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจผ่าน SMS 
ในหลายแง่มมุมปีระโยชน์ แต่ขณะเดยีวกนักม็ปัีญหาในบางมติิ ปัญหา 
SMS รบกวนและหลอกลวงเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศ มาก
บ้างน้อยบ้างแตกตา่งกนั ในอเมรกิาเหนอืมปัีญหาเพียง 1 เปอร์เซน็ต์ 
เพราะมกีฎหมายควบคมุเข้มงวด ขณะทีป่ระเทศในเอเชยีมปัีญหามาก
ที่สุด คือพบปัญหาสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์
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 ในต่างประเทศ การป้องกัน SMS รบกวนมีหลายช่องทาง 
ได้แก่ 1) ปัจจุบันมีการออกแบบโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการสามารถ
แจ้ง SMS รบกวนโดยส่งต่อข้อความนัน้ไปยงัโอเปอเรเตอร์เพือ่บลอ็ก
หมายเลขทีส่่ง SMS นัน้ หรอืมปีุม่ทีก่ดเพือ่แจ้งว่า SMS นัน้เป็นสแปม 
2) มรีะบบกลัน่กรองด้วยการใช้หมายเลขอืน่ในการส่ง SMS แทนการ
ใช้หมายเลขโทรศพัท์ ซึง่หากผูใ้ช้บรกิารเลอืกวธิกีารนีก้ต้็องยอมรบัว่า
จะไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กัหรอืไม่เคยให้เบอร์ส�าหรบัส่ง SMS มาหาเราได้ 3) 
จ�ากดั SMS ทีส่ามารถส่งได้ต่อชัว่โมง แต่ไม่ว่าจะใช้วธิกีารใด กจ็ะต้อง
มีกฎหมายมาควบคุมด้วย
 ในแง่ของกฎหมาย สหรฐัอเมรกิา ใช้หลกั Opt in/Opt out ถ้า 
ผู้ใช้โทรศัพท์ไปขึ้นทะเบียนไว้ใน Do Not Call List ก็จะห้ามทั้ง
โทรศัพท์และส่ง SMS มา มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย เว้นแต่ธุรกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกันมาในอดีต เช่นเคยไปสมัครรับ SMS ของที่ไหนไว้ แต่
ถ้าไม่ได้สมัครแล้วส่งมาถือว่าผิดกฎหมาย
 ส่วน สหราชอาณาจักร กฎหมายระบุว่า 1) ผู้ที่ส่ง SMS 
ต้องได้หมายเลขโทรศัพท์จากเจ้าของหมายเลขเท่านั้น ไม่ใช่ได้จาก
ธุรกิจอื่น การซื้อขายข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์นั้น ในต่างประเทศถือ
เป็นความผิด 2) ผู้ได้รับ SMS ต้องสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้
โดยง่าย อย่างไรกด็ ีในทางปฏบิตักิฎหมายข้อนีอ้าจมข้ีอจ�ากดั เพราะ 
ผูส่้งใช้ระบบเตมิเงนิแล้วเปลีย่นซมิการ์ดไปเรือ่ยๆ โดยไม่ขึน้ทะเบยีน
ซิมการ์ด

‘SMS บนโทรศัพท์มือถือเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถท�าได้เอง
ล�าพงั โดยอาจหยิบโทรศพัท์ของพ่อแม่ไปใช้ ในประเดน็ผูบ้รโิภค 
เราไม่สามารถมองว่าเราเป็นเพียงผู้ ใช้ แต่ต้องมองในฐานะการ
เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานใช้โทรศัพท์มือถือด้วย’

ธาม เชือ้สถาปนศริิ
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 ในส่วนของ Premium Rate ซึ่งเป็นธุรกิจ SMS ท่ีเก็บค่า
บริการแพงกว่า ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเกม ชิงโชค ดูดวง และ
อื่นๆ ถือเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุม เช่น ประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจ
ประเภทนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียดว่าบริการอะไร ค่า
บรกิารเท่าไร วธิกีารยกเลกิบรกิารเป็นอย่างไร โดยจะเปิดให้ผูป้ระกอบ
การธุรกิจควบคุมกันเองในลักษณะสมาคม และต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานก�ากับดูแล ในส่วนสมาคม
จะมีการก�าหนดกติกาในการประกอบธุรกิจ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมี
บทลงโทษ ซึง่เป็นบทลงโทษทีร่นุแรงน้อยกว่ากฎหมายของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล แต่หากมีการกระท�าผิดซ�้าบ่อยๆ ก็จะมีการน�ากฎหมาย
ของหน่วยงานก�ากับดูแลมาบังคับใช้ นอกจากนี้ ในการคิดค่าบริการ 
ต้องมีการจ�าแนกค่าบริการการสื่อสารออกจากค่าบริการเสริม และ
แจกแจงให้ผู้ใช้โทรศัพท์เห็นอย่างชัดเจน ท่ีส�าคัญทุกปุ่มที่กดไปแล้ว
เสียเงิน จะต้องมีการแจ้งกลับอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเตือนเมื่อมี
การใช้บริการทุกๆ 30 ดอลลาร์ เพื่อป้องกันกรณีพลาดพลั้ง ไม่ให้ต้อง
เสียเงินจ�านวนมากโดยไม่รู้ตัว
 “สิง่ทีค่ดิว่าหน่วยงานก�ากบัดแูลน่าจะท�าคอืเรือ่ง Do Not Call 

‘สิ่งที่คิดว่าหน่วยงานก�ากับดูแลน่าจะท�าคือเรื่อง Do Not Call 
List ส�าหรบัผูท้ี่ไม่อยากได้รบัข้อความโฆษณา ส่วนโอเปอเรเตอร์ 
ก็ต้องมีกลไกกลั่นกรองสแปม และให้ผู้บริโภคสามารถยกเลิก
บริการต่างๆ ได้สะดวก อีกส่วนคือบริการเสริม ซึ่งเป็นไปได้
ไหมที่ธุรกิจคอนเทนต์จะก�ากับดูแลกันเอง แต่ถ้าไม่ท�า กสทช. 
ก็จะต้องออกกฎระเบียบควบคุมและมีการลงโทษที่ค่อนข้างแรง 
หากมีการกระท�าผิด’

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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List ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่อยากได้รบัข้อความโฆษณา ส่วนโอเปอเรเตอร์กต้็อง
มีกลไกกลั่นกรองสแปม และให้ผู้บริโภคสามารถยกเลิกบริการต่างๆ 
ได้สะดวก อีกส่วนคือบริการเสริม ซึ่งเป็นไปได้ไหมที่ธุรกิจคอนเทนต์ 
จะก�ากับดูแลกันเอง แต่ถ้าไม่ท�า กสทช. ก็จะต้องออกกฎระเบียบ
ควบคุมและมีการลงโทษที่ค่อนข้างแรง หากมีการกระท�าผิด”

ส�ารวจกฎหมายไทย พร้อมก�ากับ SMS หรือไม่

 ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ มหา- 
วทิยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ในการก�ากับดูแลธุรกิจ SMS ของ
ไทย ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่พอมีต้นทุนอยู่บ้าง และสามารถด�าเนิน
การได้ทันที ทั้งนี้ ดร.ปิยะบุตรอธิบายว่า ถ้าจัดปัญหาตามกรอบของ 
กสทช. จะพบว่ามปีระกาศทีเ่กีย่วข้องอย่างน้อย 3 ฉบบั ฉบบัแรกเรือ่ง
อัตราค่าบริการขั้นสูงซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง Premium Rate ฉบับท่ี
สองเป็นประกาศของ กทช. ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานสัญญา และฉบับที่
สาม ว่าด้วยสทิธคิวามเป็นส่วนตวั ซึง่กเ็ป็นประกาศของ กทช. เช่นกนั
 ประเด็นแรก เรื่องการก�ากับอัตราค่าบริการ เป็นประเด็นท่ี
ค่อนข้างอ่อนไหวว่าอัตราค่าบริการเท่าไรที่ไม่แพงเกินไป ในประกาศ
อัตราขั้นสูง ข้อ 17 ก�าหนดว่า บริการประเภทเดียวกัน ราคาต้องเท่า
กนั ถ้าไม่คดิมากในความหมายนีก้ค็อื การส่ง SMS ต้องราคาเดียวกนั 
แต่ในทางปฏิบัติ การก�ากับราคาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก ต้อง
พิจารณาว่าจะสั่งอย่างไรให้ครอบคลุม เพราะบางครั้งเม่ือมีการน�า
บริการอื่นมาขายพ่วง อัตราก็จะไม่เท่ากับเพดานที่ก�าหนดไว้แล้ว
 ประเด็นท่ีสอง เรื่องมาตรฐานสัญญา หลักเกณฑ์เรื่อง
มาตรฐานสัญญาใน ข้อ 6 คือ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้
ครบถ้วน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้สามารถน�าไปใช้ได้กับบริการทุกประเภท
 ส�าหรับประกาศ ข้อ 8 ระบุว่า สัญญาจะมีผลเมื่อมีการแสดง
เจตนาถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะที่เขียนว่า กรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่ได้
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ปฏเิสธข้อเสนอ จะถอืว่าเป็นการตกลงใช้บรกิารไม่ได้ ดงันัน้จะอ้างว่า 
ผูบ้รโิภคไม่กดปฏเิสธหรอืไม่โทร.มาปฏเิสธแล้วแปลว่าผูบ้รโิภคตกลง
ใช้บริการไม่ได้ ข้อบังคับนี้สะท้อนหลัก Opt in แบบอ่อนๆ ดังนั้นถ้า 
ไม่มีการออกประกาศใหม่เพ่ือควบคุม ก็สามารถน�าข้อบังคับนี้ไปใช้
พอได้
 ข้อ 13 เรื่องคุณภาพบริการ ผู้บริโภคสามารถโต้แย้งการให้
บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ซึ่งภาระการพิสูจน์เป็นของ
โอเปอเรเตอร์ เช่นเดยีวกบัข้อ 32 ทีผู่บ้รโิภคสามารถยกเลกิสญัญาได้ 
แต่ต้องบอกล่วงหน้า 5 วัน
 ประเด็นที่สาม เรื่องสิทธิส่วนตัว กทช. มีประกาศเรื่องข้อมูล
ส่วนตวัไว้ ซ่ึงขอบเขตของงานคาบเกีย่วกบั พ.ร.บ. การกระท�าความผดิ 
ทางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงไอซีที ดังนั้นในอันท่ีจริงสามารถ
ก�ากับดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งระบบ 
เพียงแต่ปัญหาคือขาดการบังคับใช้และการลงรายละเอียด
 ส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคผ่าน SMS ภายใต้ พ.ร.บ. การพนัน 
พ.ศ. 2478 มีการบัญญัติแยกประเภทว่า ถ้าเป็น SMS ที่มีการแบ่ง
ผลประโยชน์ถือว่าห้ามท�า แต่ถ้าเป็น SMS ในลักษณะแถมพก เช่น
แจกเสื้อหรือของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ในราคาไม่สูง และไม่มีการแบ่ง
ปันผลประโยชน์ เช่นน้ีถือว่าท�าได้ แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวง
มหาดไทยก่อน ประเด็นส�าคัญจึงอยู่ท่ีว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์
หรือไม่ ไม่ว่าสัดส่วนจะเป็นเท่าไรก็ตาม ดังนั้นโอเปอเรเตอร์ต้องคิด
ค่าบริการในอัตราปกติ เว้นแต่มีบริการบางอย่างเพิ่มเติมจึงจะคิดค่า
บริการเพิ่มเติมได้
 
ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 มีผู้เข้าร่วมเสวนาหลายคนร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
ปัญหาที่ตนเองประสบ โดยเฉพาะกรณีบริการเสริมที่ธุรกิจมีรูปแบบ
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การโกงแบบมัดมือชก เช่น มีกรณีที่ผู้บริโภคกดเสี่ยงโชคชิง iPad 
ทางอินเทอร์เน็ต และกรอกเบอร์โทรศัพท์ไป ปรากฏว่ากลายเป็นการ
บอกรบัสมาชกิบรกิารเสรมิ โดยได้รบัข้อความตอบกลบัว่า “ขอบคณุที่
ใช้บริการข่าว” หรือบางกรณีมี SMS เข้ามา แล้วระบุว่าถ้าไม่ตอบรับ
ภายใน 7 วนั ถอืว่าเป็นสมาชกิ หรอืบางทหีลอกว่าถ้าต้องการยกเลกิให้
กดปุ่มนี้ เมื่อกดไป กลับกลายเป็นการสมัครสมาชิก เป็นต้น นอกจาก
นี้ มีผู้บริโภคบางรายถูกหักค่าบริการทุกๆ เดือนโดยไม่ทราบ ขณะที่
ใบแจ้งหนี้ไม่ได้จ�าแนกค่าบริการว่ามีค่า SMS เท่าไร
 ส่วนประสบการณ์ทีพ่บปัญหาจากการพยายามแก้ปัญหาคอื 
เวลาทีร้่องเรยีนไปยงัโอเปอเรเตอร์ กจ็ะได้รบัการบอกปัดความรบัผดิ 
ชอบไปที่คอนเทนต์พาร์ตเนอร์ ซ่ึงก็ไม่รู ้ว ่าจะติดต่อคอนเทนต์
พาร์ตเนอร์อย่างไร หรือจะเรียกร้องความเสียหายอย่างไรในแง่ของ
การแก้ปัญหาธุรกิจ SMS เอารัดเอาเปรียบ ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นว่า 
ในต่างประเทศมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งกระบวนการรักษาข้อมูล
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะรับหรือไม่รับบริการได้โดย 
ไม่ยุ่งยาก มีบทลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างชัดเจน ซึ่งประเทศไทยควร 
น�ามาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
 ในส่วนของการส่ง SMS แสดงความคิดเห็นหรือโหวต มี
ผู้ตั้งข้อสงสัยว่าการส่งไปแล้วไม่ทันออกอากาศหรือไม่ทันนับเป็น
คะแนน ถือว่าผู้บริโภคเสียหายหรือไม่ เนื่องจากเท่ากับว่าบริการนั้น
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อเจตนาของผู้บริโภคได้จริง 
อีกทั้งในกรณีการโหวตนั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการนับเป็น
คะแนนในรายการแข่งขันจริงหรือไม่ ซ่ึงสุดท้ายกระบวนการทั้งหมด
ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดมาก�ากับดูแลเรื่องความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
 ส่วนอัตราค่าบริการส่ง SMS มีความเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย 
ฝ่ายหน่ึงเหน็ว่าควรมกีารก�าหนดอตัราราคาทีช่ดัเจนเพือ่เป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติ แต่อีกฝ่ายมองว่าการก�ากับราคาเป็น 
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เรือ่งยาก เพราะผูป้ระกอบการแต่ละรายมต้ีนทนุทีแ่ตกต่างกนั จงึอาจ
ไม่เป็นธรรมส�าหรับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า
ควรมีการระบุค่าส่งให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจน
 ต่อบทบาท กสทช. นอกจากการบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์
ในการก�ากับควบคุม มีผู้เสนอว่า กสทช. ควรท�างานประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ให้ผู้บริโภครู้กลไกและวิธีการหลอกหลวง เพื่อสามารถป้องกัน
ตนเองได้ด้วยในอีกทางหนึ่ง

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: “ธุรกิจผ่าน SMS…แค่ไหนที่ไม่
เอาเปรียบ” จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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 แค่ไห

นที่ไม่เอาเป
รียบ
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ปีทองกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท�ำอย่ำงไร

ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์
อย่ำงแท้จริง
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ในปี 2556 กสทช. ได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค  

ทว่าการท�างานทีผ่่านมา กสทช. มกัได้รบัเสยีงวจิารณ์ว่าอ่อนงานด้านคุม้ครอง

ผู้บริโภค เวทีนี้จึงเป็นการเปิดปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช.  

เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาว่าปีนี้จะเป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

จริงหรือไม่ และอะไรคือโจทย์ท้าทายของ กสทช. ที่ควรด�าเนินการเพื่อให้บรรล ุ

ผลประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคโดยแท้จริง
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม ปีทองของผู้บริโภค
หรือของใคร

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย สถาบัน 
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และในฐานะอนุกรรมการ 
คุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เริ่มต ้นด ้วยการ 
ตั้งค�าถามว่า “ปี 2556 เป็นปีทองของการคุ้มครองผู้บริโภคจริงหรือ” 
จากนั้นเริ่มต้นไล่เรียงประเด็น แสดงข้อมูลและความคิดเห็นว่า
 ในเรือ่งการจดัการเรือ่งร้องเรยีน ตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ. 
การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ก�าหนดให้ คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องเรียน โดยต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
แสดงพยานหลักฐานของตนในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบ
อนุญาต สัญญาการให้บริการ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้
บริการที่ดี ให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด�าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด
 ถ้าใช้มาตราดงักล่าวเป็นตวัวดัประสทิธภิาพการท�างานของ 
กสทช. โดยพจิารณาว่าในเมือ่กฎหมายก�าหนดไว้ 30 วนั กสทช. สามารถ
แก้ไขเรือ่งร้องเรยีนได้จรงิหรอืไม่ พบว่าในแต่ละปีจะมเีรือ่งร้องเรยีนเข้า
มาทีห่น่วยงานรบัเรือ่งร้องเรยีนด้านกจิการโทรคมนาคมประมาณ 4,000 
– 5,000 เรือ่ง แต่ในปี พ.ศ. 2555 มกีารแก้ไขเรือ่งร้องเรยีนภายใน 30 
วนั ได้เพยีง 16 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ และมเีรือ่งร้องเรยีนทีค้่างอยูใ่นระบบ
นานเกนิ 2 เดอืนประมาณ 750 เรือ่ง บางเรือ่งดองนาน 6 – 8 เดอืนก็
มี การแก้ไขปัญหาล่าช้านีถ้อืเป็นประเดน็ส�าคญั เพราะหมายถงึว่า หาก
ทะเลาะกนัเรือ่งค่าบรกิาร ผูใ้ช้บรกิารกจ็ะถกูตดัสาย หากยดืเยือ้เกนิ  
6 เดอืน กจ็ะถกูยดึเลขหมาย และไม่สามารถใช้เบอร์เดมิต่อไปได้ ดงันัน้ 
ถ้าเรือ่งร้องเรยีนไม่ได้รบัการแก้ไขโดยเร่งด่วน แน่นอนว่าผูใ้ช้บรกิาร 
ทีป่ระสบปัญหาย่อมได้รบัความเดอืดร้อนเพิ่มมากขึ้น
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 “ประโยคทีพู่ดกนัตดิปากกค็อื ความยตุธิรรมทีล่่าช้าคอืความ
ไม่ยุติธรรม นั่นหมายถึงมีผู้บริโภคกว่า 800 รายก�าลังไม่ได้รับความ
ยุติธรรม และเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยอมรับได้”
 หากมองในมิติการผลักดันนโยบายและมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ดร.เดือนเด่นพบเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่
 1) เรื่องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Prepaid 
หมดอายุและถูกยึดเงิน – ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 11 ก�าหนดมิให้มีข้อก�าหนด
ลักษณะเป็นการบังคับผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ี
ก�าหนด ซึ่งที่ผ่านมา 7 ปี ยังคงมีการอายุของเงินที่เติมเข้าระบบและ
มีการยึดเงินที่เหลือในระบบทั้งๆ ที่มีกฎระเบียบออกมาแล้ว สะท้อน
ว่ากฎระเบยีบไร้ความหมาย ไม่มกีารบงัคบัใช้จรงิ และมเีรือ่งร้องเรยีน
ดงักล่าวกว่า 600 รายทีย่งัเป็นปัญหาค้างอยู ่แต่แล้วเมือ่เดือนมกราคม 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม  
ระบุมีเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากที่ตกค้างในกระบวนแก้ไขร้องเรียนเป็นเวลานาน
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2556 กสทช. กอ็นญุาตให้ผูใ้ห้บรกิารก�าหนดอายเุงนิเติมให้หมดใน 30 
วัน ตามค�าขอของผู้ประกอบการ
 “เรือ่งนีส้ร้างความสบัสนให้ผูบ้รโิภคอย่างมาก เพราะ 7 ปีที่ 
ผ่านมาไม่มีการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ แต่จู่ๆ  กแ็ก้กฎระเบยีบ” ดร.เดอืนเด่น 
สรุปประเด็นปัญหาทางนโยบายในกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ก�าหนดอายขุองเงนิเตมิในระบบบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบจ่ายเงนิ 
ล่วงหน้า
 2) เรือ่งเกบ็ค่าบรกิารเกนิอตัราเพดาน 99 สตางค์ของบรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G – เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามามากเช่น
กัน แม้ว่ามีกฎระเบียบออกมาแล้วโดยก�าหนดอัตราค่าบริการเสียง
สงูสดุนาทลีะ 99 สตางค์ แต่กไ็ม่มผีลบงัคบัใช้ ยงัคงมกีารเกบ็ค่าบรกิาร
เกินเกณฑ์อย่างแพร่หลาย
 3) เรื่อง SMS รบกวน – ในต่างประเทศมีการออกกฎห้าม 
ผู้ประกอบการส่ง SMS แบบกราด ยกเว้นผู้ใช้บริการจะยินยอม หรือ
ไม่มีสิทธิส่ง SMS มาโฆษณาโดยผู้ใช้บริการไม่ยินยอม ส่วนการ 
ส่ง SMS มาเพ่ือขายบริการ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาว่าบางทีผู้ใช้บริการ 
ไม่คิดว่ากดรับสมาชิก แต่กลายเป็นว่าได้กดรับไป ในเรื่องนี ้
ต่างประเทศมกีฎให้ผูเ้สนอขายบรกิารต้องขึน้ทะเบยีน ไม่ใช่ใครอยาก
เสนอขายสินค้าอะไรก็ท�าได้ รวมท้ังต้องมีขั้นตอนการสมัครที่ชัดเจน 
และในการสมัครต้องให้เวลาผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

‘ปัญหาตู้เติมเงิน บางตู้ เมื่อเติมเงินไปแล้ว ปรากฏว่าสูญเงิน 
เคยมีการประมาณกันว่ามีความเสียหายเกิดข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์
ของยอดเงินที่มีการเติมเข้าไป คิดเป็นความเสียหายประมาณ 
10,000 ล้านบาทต่อปี’
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 4) เรือ่งปัญหาตูเ้ตมิเงนิ – มกีารหกัค่าบรกิาร 20 เปอร์เซน็ต์ 
ซึ่งแพงมาก โดยความเสียหายส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้บริโภคที่มีรายได้
น้อยและใช้บรกิารตูเ้ตมิเงนิ ซึง่บางตู ้เมือ่เตมิเงนิไปแล้ว ปรากฏว่าสญู
เงนิ เคยมกีารประมาณกนัว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้ 1 เปอร์เซน็ต์ของ
ยอดเงนิทีม่กีารเตมิเข้าไป คดิเป็นความเสยีหายประมาณ 10,000 ล้าน
บาทต่อปี ทางคณะอนกุรรมการฯ ได้เคยเสนอให้ส�านกังาน กสทช. ท�า
หนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพราะกระทรวงการคลังอาจมีอ�านาจใน
การออกพระราชกฤษฎกีาให้ตูเ้ตมิเงนิไปอยูใ่นการก�ากบัของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าจดหมายนั้นใช้เวลาประมาณ 6 เดือนใน
การออก แล้วหลังจากน้ันก็ไม่มีการติดตามเรื่องใดๆ ประชาชนส่วน
หนึ่งก็ยังคงประสบปัญหาตู้เติมเงินต่อไป
 5) เรื่องการโฆษณาเกินจริง – เช่น การโฆษณาว่าบริการ
บรอดแบนด์มีความเรว็สงูสดุ 10 เมกะไบต์ แต่พอใช้งานจรงิได้เพยีง 1 
เมกะไบต์ ดงันัน้จงึควรมมีาตรการก�ากบัดแูลการโฆษณาให้เหมาะสม 
เช่น ในต่างประเทศมีการก�ากับว่าถ้าจะโฆษณาความเร็วสูงสุด ก็ต้อง
บอกด้วยว่าความเร็วโดยเฉลี่ยที่ใช้จริงนั้นเท่าไร
 6) การเกบ็ค่าบรกิารเกนิควร – มกีรณทีีผู่บ้รโิภคเดนิทางไป
อินเดีย เมื่อกลับมาแล้วถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นหลักแสน กสทช. 
ควรบงัคบัให้ผูป้ระกอบการพฒันากลไกทีจ่ะแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารรูต้วัหาก
มีการใช้บรกิารทีก่่อให้เกดิค่าบรกิารสงูเกนิไป ตวัอย่างในต่างประเทศ
คอืมีการก�าหนดวงเงนิว่าถ้าผูบ้รโิภคใช้บรกิารเกนิจ�าเป็นจ�านวนหนึง่ 
ก็จะมี SMS แจ้งเตือน แล้วให้ผู้บริโภคยืนยันว่าต้องการใช้บริการต่อ
ไปหรือไม่
 7) ข้อกังวลใจเรื่องซิมดับจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใช้
คลืน่ 1800 – ควรมมีาตรการแจ้งให้ผูบ้รโิภคทราบล่วงหน้า และด�าเนนิ
การประมลูคลืน่อย่างเร่งด่วน รวมทัง้ขยายขดีความสามารถในการโอน
ย้ายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
 8) เร่ืองค่า IC5 หรอืค่าเชือ่มต่อระหว่างเครอืข่ายทีส่งูเกนิจรงิ – มี
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ผลท�าให้ค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่พงและไม่สามารถเกบ็ค่าบรกิาร
ต�่ากว่า 99 สตางค์ได้ สิ่งท่ี กสทช. ควรท�าคือลดค่า IC ลงให้เหลือ 
25 – 50 สตางค์ เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถเข้ามาแข่งขัน
ในตลาดได้ มิเช่นนั้นผู้บริโภคก็จะถูกผูกติดกับผู้ประกอบการ 3 ราย
ใหญ่นี้ไปชั่วชีวิต เพราะจะไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถมา
เช่าโครงข่ายแล้วขายบริการ ตัวอย่างในประเทศอังกฤษมีผู้ให้บริการ 
10 – 20 ราย ไม่ใช่ว่าทุกรายมีโครงข่ายของตนเอง โดยผู้ประกอบ
การที่เป็นรายย่อยจะใช้วิธีการเช่าโครงข่าย ซึ่งการคิดค่า IC ที่ไม่สูง
จะท�าให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้
 “หลายเรือ่งเป็นสิง่ทีใ่นต่างประเทศมแีนวทางไว้อยูแ่ล้ว เพยีง
แค่ กสทช. เอาแนวทางปฏบิตัเิหล่านีม้าด�าเนนิการเท่านัน้” ดร.เดอืนเด่น 
ผู้อ�านวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในฐานะ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สรุปข้อเสนอ
ในภาพรวม
 ในมุมมองของ ดร.เดือนเด่น สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรยีนทีม่คีวามล่าช้าเนือ่งเพราะส�านกังาน กสทช. ก�าหนดขัน้ตอน
การร้องเรยีนให้มคีวามยุง่ยากมากขึน้ คอืมกีารขอเอกสารมากกว่าเดมิ 
และรอข้อโต้ตอบจากผูป้ระกอบการโดยไม่มกี�าหนดระยะเวลา โดยรอ
จนกว่าผูป้ระกอบการจะมกีารชีแ้จง ซึง่อนัทีจ่รงิควรก�าหนดระยะเวลา
ให้ชี้แจง ถ้าไม่ชี้แจงก็ยึดตามข้อมูลของผู้บริโภคว่าถูกต้อง
 “หากมองว่าทีผ่่านมา กสทช. ให้ความส�าคญักบังานคุม้ครอง
ผู้บริโภคเพียงใด มีประเด็นท่ีสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ดีดังนี้ 1) งบ

5
 ค่า IC (Interconnection Charge) คือค่าเชื่อมโยงโครงข่ายหรือค่าผ่านทางระหว่างโครงข่าย 

ซึ่งในขณะที่มีการจัดเวทีครั้งนี้ ค่า IC ของบริการประเภทเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดคิดกัน
อยู่ในอัตรา 1 บาทต่อนาที ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CAT เป็นคู่สัญญา จะคิดในอัตรา 0.50 บาทต่อนาที แต่ต่อมาเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2556 กสทช. มี
มติเห็นชอบปรับค่า IC ใหม่ชั่วคราวลงเหลือในอัตรา 45 สตางค์ต่อนาทีแล้ว จนในปี พ.ศ. 2557 
กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น
อัตราอ้างอิง พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม
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ประมาณทีจ่ดัสรร ได้รบังบประมาณลดลงจากในอดตีทีเ่คยเป็นสถาบนั
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ทั้งที่เรื่องร้องเรียน
มีปริมาณเท่าเดิม 2) บุคลากร พบว่ามีจ�านวนพนักงานที่รับเรื่องร้อง
เรยีนน้อยมาก คอืม ี15 คน กบัเรือ่งร้องเรยีน 4,000 – 5,000 เรือ่งต่อปี 
และ 3) การประชุมของผู้บริหาร พบว่าในปี พ.ศ. 2555 ผู้อ�านวยการ 
กลุม่งานรบัเรือ่งร้องเรยีนและคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม 
และรองเลขาธกิาร กสทช. เข้าร่วมประชมุกบัคณะอนกุรรมการฯ น้อย
มาก โดยเข้าประชุมเพียง 5 – 6 ครั้งในช่วงระยะแรก หลังจากนั้นก็
ไม่เข้าอีกเลย ทั้งที่มีต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการ”
 จากข้อมลูเชงิประจกัษ์นี ้แสดงให้เหน็ว่า กสทช. ไม่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในเชิงงบประมาณ 
บุคลากร และสนับสนุนการท�างานของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคด้านกจิการโทรคมนาคมแต่อย่างใด ด้วยการสร้างขัน้ตอนใน
การท�างานทียุ่ง่ยากเพิม่เตมิ มกีารออกระเบยีบให้ต้องมกีารอนมุติัทกุ
ขัน้ตอน ซึง่ไม่ปรากฏในคณะอนกุรรมการอืน่ๆ รวมถงึไม่อ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนินกิจกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ นอกจาก
การรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งบางกรณีมีพฤติกรรมในการด�าเนินการ
กับเรื่องร้องเรียนท่ีดูเสมือนเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการมากกว่า 
เช่นกรณีเรื่องการตั้งเสาสัญญาณในพื้นท่ีแห่งหน่ึงที่มีกลุ่มชาวบ้าน
ร้องเรียนเข้ามา ต่อมาส�านักงานได้ถอนเรื่องนี้ออกไปโดยให้เหตุผล
ว่า ผู้ร้องเรียนขอให้ถอน แต่เม่ือตรวจสอบดูรายละเอียดกลับพบว่า 
ผู้ที่ขอให้ถอนเรื่องไม่ใช่ตัวผู้ร้องเรียนเอง
 เมื่อสภาพเป็นเช่นนี้แล้ว แนวทางแก้ไขควรท�าเช่นอย่างไร 
หากโครงสร้างในการบริหารจัดการของ กสทช. ไม่เอื้ออ�านวยต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทันการณ์ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ก็
ควรพจิารณาลดขัน้ตอนภายในหรอืมอบอ�านาจให้แก่ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่น
การรบัเรือ่งร้องเรยีน ในขณะทีห่ากผูบ้รโิภคไม่ได้รบัความเป็นธรรมก็
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 มาตรา 30 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ก�าหนดว่า ในกรณีที่ 
กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือ
พนักงานของส�านักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ล ่าช ้ากว่า 
ที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่บคุคลใด ให้ส�านกังาน กสทช. รบัผดิชดใช้ความ
เสยีหายให้แก่บคุคลนัน้ และให้เรยีกเงนิชดใช้คนืจาก กสทช. กสท. 
กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบญัญตันิี ้เลขาธิการ กสทช. หรอืพนกังานของส�านักงาน 
กสทช. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้านั้น แล้วแต่กรณี หาก 
ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก�าหนด 
ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

‘ในปี พ.ศ. 2555 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และรองเลขาธิการ 
กสทช. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ น้อยมาก  
โดยเข้าประชุมเพียง 5 – 6 ครั้งในช่วงระยะแรก หลังจากนั้นก ็
ไม่เข้าอีกเลย ทัง้ทีม่ตี�าแหน่งเป็นผูช่้วยเลขานกุารและเลขานกุาร
ของคณะอนุกรรมการ’

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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สามารถร้องเรยีนได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรร
คลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. 2553 และมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 ด้านนักวิชาการและรัฐบาลควรผลักดันให้มีการปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ให้หน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียนมีความเป็นอิสระมากขึ้น และผลักดันให้ กสทช. ม ี
นโยบายที่ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดบริการ
ที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น
 “สรปุ ปี 2556 และปีทีผ่่านมา เป็นปีทองของผูป้ระกอบการ
มากกว่าของผูบ้ริโภค” คอืบทสรปุรวบยอดของ ดร.เดอืนเด่น ผูอ้�านวยการ 
วิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้อภิปรายคนแรกใน
เวทีสาธารณะ NBTC Public Forum เรื่อง “2556 ปีทองการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” 

แกะกล่องงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านกระจายเสยีงและโทรทศัน์

 ชัยรัตน์ แสงอรุณ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชี้แจงว่า การรับเรื่องร้อง
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เรียนของด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังถือเป็นเรื่อง
ใหม่แกะกล่อง เพราะเพิ่งจะมีการวางระเบียบและประกาศใช้ชั่วคราว
เท่านั้น นั่นคือ ประกาศเรื่องการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และเรื่องการ
ก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค�าขอหรือ
ค�าร้องเรยีนด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ โดยประกาศ
นี้ระบุว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอค�าขอหรือค�าร้องเรียน ให้
คณะกรรมการพจิารณาค�าขอหรอืค�าร้องเรยีนให้แล้วเสรจ็ภายในระยะ
เวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วันท�าการ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการพจิารณาได้ไม่เกนิ 7 วนัท�าการ
 หากถามว่า กสทช. ให้ความส�าคัญกับอนุกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพยีงใด ดูได้จาก 
วาระการด�ารงต�าแหน่งของอนุกรรมการฯ ที่ในตอนแรกแต่งตั้งให้
มีวาระ 3 ปี พอปลายปีเปลี่ยนเหลือ 1 ปี ส่วนอ�านาจหน้าที่ของ 
อนุกรรมการฯ ที่เดิมมี 9 ข้อ ก็ลดเหลือ 3 ข้อ ในขณะที่ปีนี้เป็นช่วง
เปลีย่นผ่านสูท่วีดีจิติอล กค็าดว่าในอนาคตเรือ่งการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
น่าจะเพิ่มขึ้น
 ส�าหรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ามามากที่สุด ชัยรัตน์ชี้ว่าคือกรณี
ทรูวิชั่น เรื่องการบอกรับสมาชิกที่มีสัญญาไม่เป็นธรรม โดยส่วนใหญ่
เป็นการบังคับให้เป็นสมาชิกตามระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ ชัยรัตน์ซึ่ง

‘ เรื่องมักสิ้นสุดที่ผู ้ประกอบการเจรจากับผู ้บริ โภคเอง  
ด้วยการลดแลกแจกแถม และลงเอยด้วยการประนีประนอม 
ยอมความกนัไป ท�าให้เกดิการแก้ปัญหาเป็นรายกรณเีท่านัน้ แต่
ไม่เกิดบรรทัดฐานในการวินิจฉัยชี้ความผิด ส่งผลให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ร้องเรียนก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา’

ชัยรัตน์ แสงอรุณ
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โดยส่วนตัวเป็นทนายความวิชาชีพอยู่ด้วย อธิบายว่า แม้ตามหลัก
กฎหมาย “สัญญาต้องเป็นสัญญา” แต่หากสัญญาบางประเภทมีข้อ
สัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภค หน่วยงานที่ก�ากับดูแลก็มีอ�านาจท่ีจะ
ก�าหนดมาตรฐานสัญญาเพ่ือไม่ได้มีการเอาเปรียบได้ โดยก�าหนดว่า
สัญญาต้องมีเงื่อนไขลักษณะใด หรือห้ามมีเงื่อนไขลักษณะใดบ้าง
 อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกคือปัญหาการโฆษณา
หลอกลวงหรือเกินจริงในวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม เช่น 
โฆษณายาปลุกเซ็กซ์ ยารักษาสารพัดโรค เวลาที่ไปตรวจสอบจะพบ
ว่าส่วนใหญ่เป็นสถานีท่ีไม่ได้มาขอขึ้นทะเบียนเพ่ือทดลองประกอบ
กิจการชั่วคราว ซึ่งทางฝั่งกฎหมายของ กสทช. ก็มักจะอ้างว่าไม่มี
อ�านาจที่จะท�าอะไร ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงร้องเรียนเข้ามาอย่าง
ซ�้าซาก
 เรือ่งการคดิค่าบรกิารไม่เป็นธรรม เช่นผูบ้รโิภคสมคัรสมาชกิ
ชมทีวีดาวเทียมในแพ็กเกจหนึ่งที่มีรายการโปรด แต่ตอนหลังมีการ
เปลี่ยนรายการนั้นไปอยู่ในอีกแพ็กเกจหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า เรื่อง
ในลักษณะนี้มักสิ้นสุดที่ผู้ประกอบการเจรจากับผู้บริโภคเอง ด้วยการ
ลดแลกแจกแถม และลงเอยด้วยการประนีประนอมยอมความกันไป 
ท�าให้เกิดการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีเท่านั้น แต่ไม่เกิดบรรทัดฐานใน
การวินิจฉัยชี้ความผิด ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ร้องเรียนก็
จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
 ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ตลาดรายใหม่มี
ความพยายามขายกล่องรบัสญัญาณในรายการทีไ่ปซือ้ลขิสทิธ์ิมา แล้ว
บงัคบัให้ผูบ้รโิภคต้องซือ้กล่องหรอืจานรบัสญัญาณนัน้ ดงัเช่นกรณจีอ
ด�าในระหว่างการถ่ายทอดการแข่งขนัฟตุบอลยโูร 2012 แม้ว่าจะมกีาร
ถ่ายทอดผ่านฟรีทีวี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า กฎหมายลิขสิทธิ์
ไม่ได้ใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญท่ีคุ้มครองเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ผู้ประกอบการจะเอาเรื่องลิขสิทธิ์มาเป็นข้ออ้างในการ
ท�าก�าไรไม่ได้



123

กะเทาะ กสทช.

 เรื่องจริยธรรมของสื่อโดยเฉพาะกรณีเซ็นเซอร์ตัวเอง อย่าง
เช่นกรณีละครเรื่องเหนือเมฆ 2 ที่ออกอากาศทางช่อง 3 เซ็นเซอร์ตัว
เอง และรายการตอบโจทย์ทีอ่อกอากาศทางไทยพบีเีอส ซึง่ไทยพบีเีอส 
เป็นทีวีสาธารณะ มีวัตถุประสงค์แห่งการก่อก�าเนิดที่ชัดเจน และไม่
แสวงหาผลก�าไร การด�าเนนิกจิการจงึต้องค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะ 
เช่นเดียวกับกรณีละครเหนือเมฆ 2 ของช่อง 3 ที่ไม่มีการฉายจนถึง
ตอนสุดท้าย ทั้งที่มีผู้ชมติดตามละคร แล้วจู่ๆ มีการเซ็นเซอร์ไม่ฉาย 
ก็ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

หากจะเป็นปีทอง ก็ต้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

 บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เปิด
ประเดน็ด้วยการกล่าวว่า “ปีนีเ้ป็นปีทองหรอืปีวปิโยคของผูบ้รโิภคกนัแน่”
 ในการคุ้มครองผู้บริโภค กสทช. ต้องไม่ละเลย พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งให้สิทธิกับผู้บริโภคไว้ ได้แก่ 1) สิทธิ
ทีจ่ะได้รับข้อมลูข่าวสารและค�าพรรณนาทีถ่กูต้องและพอเพยีงเกีย่วกบั 

บุญยืน ศิริธรรม บอกเล่าถึงปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมประสบในการใช้บริการ
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สินค้าและบริการ 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการ  
3) สทิธทิีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสญัญา และ 4) สทิธทิีจ่ะได้รบั
พจิารณาชดเชยความเสยีหาย ดงันัน้ ถ้าจะเป็นปีทองจรงิ กสทช. ต้อง 
1) เคารพสิทธิผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฯ ให้ได้เสียก่อน 
2) บอกความจริงกับผู้บริโภค และ 3) บังคับใช้ประกาศให้เป็นจริง
 บุญยืนยกตัวอย่างกรณี กสทช. ประกาศก�าหนดอัตราค่า
บริการขั้นสูงส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นาทีละ 99 สตางค์ว่า ปัญหา
คอืท�าอย่างไรถงึจะเป็นจรงิ และไม่ถกูบงัคบัให้ต้องจา่ยตามโปรโมชัน่ 
โดยเฉพาะกบัผูใ้ช้บรกิารระบบจ่ายรายเดอืน ขณะเดยีวกนักค็วรบอก
ความจริงกับผู้บริโภคเรื่องโครงสร้างราคาว่าต้นทุนที่แท้จริงคือเท่าไร 
ซึ่ง กสทช. ควรท�างานด้วยความโปร่งใส
 กรณีการตั้งเสาสัญญาณ มีประกาศว่าการตั้งเสาสัญญาณ
ต้องมีการท�าความเข้าใจกบัประชาชนก่อน แต่ กสทช. เล่นปาหี ่เพราะ
หลายกรณทีีบ่รษิทัตัง้เสาสญัญาณโดยไม่ได้แจ้งประชาชนในพืน้ทีเ่ลย
และไม่ได้ขออนุญาต กสทช. ด้วย แต่เมื่อมีการร้องเรียนพิสูจน์ข้อเท็จ
จรงิกนัออกมาแล้ว กสทช. กลบัใช้วธิกีารสัง่ปรบัเงนิเลก็น้อยแล้วออก
ใบอนญุาตให้ กลายเป็นว่าผูท้�าความผดิสามารถจ่ายเงนิเพยีงเลก็น้อย
ฟอกความผิดได้
 “จริงๆ เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพหรือ
ไม่ ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ ดังน้ันในเรื่องน้ีก็ต้องค�านึงถึงสิทธิผู้
บรโิภคเรือ่งความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าและบรกิาร เหมอืนเช่นเมือ่
ก่อนที่ก็เคยมีคนบอกว่าบุหรี่ไม่มีอันตราย แต่ทุกวันนี้ทุกคนยอมรับ
แล้วว่ามีอันตราย”
 เรื่องบริการเสริมผ่านธุรกิจ SMS ทุกวันนี้มีการยัดเยียด
บริการ จนผู้บริโภคเกิดข้อสงสัยว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมละเมิด
สทิธด้ิวยการเอาเบอร์ของผูบ้รโิภคไปให้ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารเสรมิใช่ 
หรอืไม่ ซ่ึง กสทช. ต้องก�ากบัเรือ่งนีด้้วย อย่าหนคีวามรบัผดิชอบ เรือ่ง
การใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงิน กทช. เคยออกประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
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ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 11 ซึ่งมีเนื้อหาว่า 
การให้บรกิารโทรคมนาคมในลกัษณะทีเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่า
บริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อก�าหนดอันมีลักษณะเป็นการ
บังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่
ผูใ้ห้บรกิารจะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการอาจก�าหนดเงือ่นไขการให้บรกิารประกอบด้วยกไ็ด้ 
เช่น การถ่ายโอนมูลค่าที่เหลืออยู่ การคืนเงินคงค้างในส่วนที่ไม่ได้ใช้
บริการ การก�าหนดระยะเวลาขั้นต�่าในการใช้บริการ การขึ้นทะเบียน
ชือ่ทีอ่ยูข่องผูใ้ช้บรกิาร เป็นต้น และอาจจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็
สาธารณะหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคด้วยก็ได้
 การบงัคบัใช้กฎระเบยีบจากสมยั กทช. สู่ยคุ กสทช. ต้ังแต่วนั
ออกระเบยีบถงึวนัหมดวาระ กทช. รวม 5 ปี ไม่มกีารบงัคบัใช้ระเบยีบ
ข้อ 11 เลยแม้แต่ครั้งเดียว ยังคงมีการก�าหนดวันหมดอายุแบบเร่งรัด
และผู้ใช้บริการถูกยึดเงินคงเหลือในระบบ พอในยุค กสทช. จึงมีการ
ประกาศสัง่ปรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ปฏบิตัติามระเบยีบวนัละ 100,000 
บาท แต่ผูป้ระกอบการกไ็ม่ยอมรบัและไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ซึง่
ศาลไม่รับค�าร้อง โดยยืนยันว่า กสทช. มีสิทธิออกกฎแล้ว ต่อมาวันที่ 
18 มกราคม 2556 กสทช. ได้แถลงข่าวห้ามผู้ประกอบการก�าหนดวัน

บุญยืน ศิริธรรม

‘ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภครวมตัวกันประท้วงมากกว่า 15 
ครั้ง จัดเวทีมากกว่า 20 ครั้ง ท�ากันขนาดนี้ นอกจากไม่บังคับ
ใช้ แต่กลับเปลี่ยนข้อก�าหนด แม้คณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคด้านกจิการโทรคมนาคมจะเคยเสนอให้ก�าหนดวนัหมด
อายุที่ 180 วัน แต่ กทค. ปฏิเสธ บอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจน’
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ให้บรกิารโทรศพัท์แบบจ่ายเงนิล่วงหน้า และให้มผีลบงัคบัใช้ทนัท ีแต่
ผู้ประกอบการก็ยังไม่ท�าตาม และไม่มีการจ่ายค่าปรับแม้แต่รายเดียว 
แต่แล้วในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 กสทช. กลับแถลงข่าวว่ามีมติให้ 
ผู้ประกอบการสามารถก�าหนดวันหมดอายุของเงินที่จ่ายล่วงหน้าได ้
คือให้มีอายุ 30 วัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที สุดท้ายจึงเท่ากับว่า 
ผู้บริโภคยังคงถูกก�าหนดวันหมดอายุและถูกยึดเงินคงเหลือในระบบ
เหมือนเดิม
 “ตลอด 7 ปีท่ีผ่านมาผู้บริโภครวมตัวกันประท้วงมากกว่า 
15 ครั้ง จัดเวทีมากกว่า 20 ครั้ง ท�ากันขนาดนี้ นอกจากไม่บังคับใช้ 
แต่กลบัเปลีย่นข้อก�าหนด แม้คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้าน
กิจการโทรคมนาคมจะเคยเสนอให้ก�าหนดวันหมดอายุที่ 180 วัน แต่ 
กทค. ปฏิเสธ บอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจน” 
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ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 มีผูว้พิากษ์วจิารณ์ว่า กสทช. มอี�านาจเยอะมาก ทัง้อ�านาจใน
การออกประกาศ ด�าเนินการแก้ไขข้อพิพาท สั่งปรับ ลงโทษ ถือเป็น
ภาพจ�าลองการบรหิารงานของรฐับาลได้เลย แต่ทีผ่่านมา กสทช. กย็งั
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในฐานะองค์กรก�ากบัดแูลได้ไม่ด ีขณะเดยีวกนั
กม็กีารประชาสมัพันธ์การท�างานในลกัษณะการจ้างลงข่าว ท�าให้สงัคม
มองไม่เหน็ว่า กสทช. ท�างานไม่ได้เรือ่งอย่างไร ส่วนผูท้ีว่พิากษ์วจิารณ์ 
กสทช. ก็กลายเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาโวยวาย
 ด้านข้อเสนอ หลายคนเสนอว่าต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริโภค กระจายสถานท่ีรับเรื่องร้องเรียนไปสู่ระดับภูมิภาค 
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งในมิติคุณภาพและปริมาณ 
ตลอดจนมีบทบาทร่วมก�ากับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค และไม่ควร
น�าเอาระบบราชการมาใช้กับงานรับเรื่องร้องเรียน

เรียบเรียงจากเวทีสาธารณะ NBTC Public Forum “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” จัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 
ส�านักงาน กสทช.
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ร่วมสร้ำงมำตรกำร
“หยุด!” กำรประกอบกำร
ที่เอำเปรียบและโฆษณำ

น่ำร�ำคำญ
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SMS กวนใจ ถูกคิดค่าบริการเสริมทั้งที่ไม่ได้สมัคร มีการคิดค่าบริการไม่เป็น

ธรรม ขายพ่วงบริการ บังคับให้ใช้โทรศัพท์บ้านร่วมกับอินเทอร์เน็ต โฆษณาว่า

ให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ต 10 Mbs แต่ใช้ได้จริงแค่ 2 Mbs ฯลฯ สารพัด

เรือ่งเหล่านีเ้ป็นปัญหาน่าเบือ่หน่ายทีผู่บ้รโิภคหลายคนรูส้กึร�าคาญใจและถกูเอา

รัดเอาเปรียบจากการให้บริการด้านโทรคมนาคม

 แม้ว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 มาตรา 31 วรรคสอง ได้ก�าหนดให้ “ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ด�าเนินการใดๆ ในประการที่น่า

จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี

ลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ ไม่ว่า

ด้วยวธิกีารใดตามหลกัเกณฑ์ที ่กสทช.ก�าหนด ให้ กสทช. มอี�านาจสัง่ระงบัการ

ด�าเนนิการดงักล่าวได้” ขณะเดยีวกนั กสทช. ก็ได้ก�าหนดภารกจิและยทุธศาสตร์

ในการออกหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคล่ืน

ความถี่ พ.ศ. 2555 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 

1 พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 

– 2559 เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคมใิห้ถกูเอารดัเอาเปรยีบ โดยก�าหนดเรือ่งการจดั

ท�าหลักเกณฑ์ว่าให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งในส่วนของกิจการกระจายเสียงและ

กจิการโทรทศัน์ได้ออกประกาศหลกัเกณฑ์เรือ่งนี้ไปแล้วเมือ่วนัท่ี 26 ธ.ค. 2555 

แต่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม จนบัดนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้น ทั้งที่

ครบก�าหนดระยะเวลาตามแผนแล้ว จงึเป็นเหตใุห้ผูบ้รโิภคจ�านวนมากยงัคงต้อง

เผชิญปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ โดยที่ กสทช. ในฐานะองค์กรก�ากับดูแลไม่มี

มาตรการเชิงป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหา และคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ
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ความคืบหน้าที่ยังไม่คืบหน้า

 ภูรติ ประสานศกัดิ ์เจ้าหน้าทีส่�านกักฎหมายโทรคมนาคม 
ส�านักงาน กสทช. กล่าวรายงานความคืบหน้าในการก�าหนดหลัก
เกณฑ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง ของพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่
ความถี่ฯ ว่า หลังจากท่ีได้รับประเด็นจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมให้มีการยกร่างประกาศ เรื่องการ 
กระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... 
ส�านักงาน กสทช. ก็ได้ยกร่างประกาศดังกล่าวขึ้น และมีการน�าเสนอ
เพื่อพิจารณาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
แล้ว6 ซึง่ทีป่ระชมุมข้ีอสงัเกตให้ส�านกังานน�าไปปรบัปรงุแก้ไข การจดั
ท�าประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงยังไม่แล้วเสร็จ
 ทั้งน้ี เน้ือหาของร่างประกาศได้ก�าหนดลักษณะของการ
ด�าเนินการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เข้าข่ายเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคไว้ 7 หัวข้อใหญ่ คือ
 1. การไม่แจ้งให้ผูบ้รโิภคทราบรายละเอยีดของการใช้บรกิาร
โทรคมนาคม
 2. การก�าหนดเงื่อนไขการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการ 
บังคับหรือเป็นการขายพ่วงบริการ
 3. การโฆษณาในลกัษณะเกนิจรงิ หรอืก่อให้เกดิความเข้าใจ
ผิดในสาระส�าคัญ
 4. การส่งข้อความโฆษณามายังเครื่องโทรคมนาคมหรือ
อุปกรณ์ของผู้บริโภคจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ
 5. การก�าหนดเงื่อนไขในการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม

6
 มีการน�าร่างประกาศ เรื่องการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

... เข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) เพือ่พจิารณาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557
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 6. การก�าหนดเงื่อนไขการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อ 
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 7. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 อย่างไรกต็าม กรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) บางท่าน
มีข้อเสนอว่า ส�านักงานฯ ควรออกเป็น “หลักเกณฑ์” ไม่ใช่ “ประกาศ” 
เนื่องจากถ้อยค�าในตัวบทกฎหมายใช้ค�าว่า “หลักเกณฑ์” ส่วนส�านัก
งานฯ เหน็ว่าควรออกเป็น “ประกาศ” เพราะตามพระราชบญัญตัอิงค์กร
จดัสรรคลืน่ความถีฯ่ มาตรา 27 (24) ให้อ�านาจออกเป็น “ประกาศ” ซึง่
ในมิตขิองการบงัคบัใช้ การออกเป็น “หลกัเกณฑ์” ไม่มคีวามศกัด์ิสิทธิ์
เท่ากับการออกเป็น “ประกาศ” ของ กสทช.
 นอกจากนี ้ในประเดน็เรือ่งผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมจะ
ต้องร่วมรบัผดิชอบกบัผูร่้วมให้บรกิารเสรมิต่อผูบ้รโิภค ซึง่ กทค. มข้ีอ
สังเกตว่า ควรตัดข้อนี้ออกไป เพราะไม่เห็นด้วยว่าผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะต้องร่วมกับผู้ร่วมให้บริการเสริมรับผิดต่อผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตาม กทค. เคยมีมติเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานสัญญา

ภรูติ ประสานศกัดิ ์ผูแ้ทนส�านกังาน กสทช. รายงานความคบืหน้า 
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง
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ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ต้องรบัผดิร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารเสรมิ ดงันัน้ส�านกังานคงต้องเสนอ กทค. 
ให้ทบทวนข้อคิดเห็นที่ว่าให้ตัดประเด็นดังกล่าว โดยยืนตามหลักการ
เดิมที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย 
 ส�าหรบัประเดน็บทก�าหนดโทษเรือ่งค่าปรบัทีท่ีป่ระชมุ กทค. 
เห็นว่าควรตัดทิ้ง7 เนื่องจากมาตรา 77 ของพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีการก�าหนดไว้เฉพาะแล้ว หากผู้รับ
ใบอนญุาตไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของ กสทช. กสทช. กส็ามารถใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 77 ของกฎหมายลงโทษผู้รับใบอนุญาตได้ จึงไม่จ�าเป็น
ต้องก�าหนดไว้ในร่างประกาศฉบบันีอ้กี ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของ
ผูแ้ทนคณะกรรมการกฤษฎกีาทีเ่หน็ว่าไม่ควรก�าหนดบทลงโทษไว้ใน
ตัวประกาศ แต่ให้บังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วได้เลย

ความจ�าเป็นที่ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์

 จาตุร เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภา-
ทนายความ และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม ให้ข้อมลูว่า ทีผ่่านมามเีรือ่งร้องเรยีนจ�านวนมาก ซึง่การ
แก้ไขปัญหาจะมีลักษณะแก้ปัญหาเป็นรายกรณี ในขณะที่มาตรา 31 
วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เป็นการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในลักษณะเป็นการทั่วไป ซึ่งหากไม่มีการร่างหลักเกณฑ์
ว่าการกระท�าใดบ้างที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ก็จะไม่สามารถใช้
มาตรา 77 ที่เป็นบทลงโทษได้ การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับนโยบาย
ก็จะไม่เกิดขึ้น

7
 ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 อดีต กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ 

เป็นผู้เสนอให้มีการตัดบทก�าหนดโทษออก
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 “แนวคิดของคณะอนุกรรมการฯ คือต้องคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับนโยบาย ไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นรายกรณี ส่วนปัญหาเอาเปรียบ
ผูบ้รโิภคจากการให้บรกิารเสรมิผ่าน SMS พบว่า ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมไม่ได้กระท�าผิดเอง แต่เป็นผู้ร่วมให้บริการเสริม
เป็นผูก้ระท�าผดิ ดงันัน้หากต้องการจะคุม้ครองผูบ้รโิภคให้ได้จรงิ กจ็ะ
ต้องมีการเอาผดิกบัผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมด้วย เพราะเป็นการ
ร่วมมือกัน”
 ด้าน นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า ปัญหา
นีร้บัรูก้นัมานานในชัน้นติบิญัญตัทิัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา จน
เป็นที่มาของการก�าหนดมาตราดังกล่าวไว้ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เครื่องมือที่จะ
ใช้แก้ไขปัญหาในการก�ากับดูแลนั้นมีมากกว่ากฎหมาย แต่การบังคับ
ใช้กฎหมายก็ยังเป็นสิ่งจ�าเป็น อีกทั้งได้ถูกบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งหากไม่มี
การก�าหนดหลักเกณฑ์ ก็เท่ากับว่ามาตรา 31 วรรคสองใน พ.ร.บ. ไม่
สามารถน�าไปบังคับใช้ได้ เพราะกฎหมายไม่ครบองค์ประกอบในการ
บังคับใช้

‘แนวคิดของคณะอนุกรรมการฯ คือต้องคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับนโยบาย ไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นรายกรณี ส่วนปัญหา 
เอาเปรียบผู้บริโภคจากการให้บริการเสริมผ่าน SMS พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ได้กระท�าผิดเอง  
แต่เป็นผู ้ร ่วมให้บริการเสริมเป็นผู ้กระท�าผิด ดังนั้นหาก
ต้องการจะคุ้มครองผูบ้รโิภคให้ได้จรงิ กจ็ะต้องมกีารเอาผิดกบั 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย เพราะเป็นการร่วมมือกัน’

จาตุร เกิดบ้านชัน
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ก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างไรให้คุ้มครองผู้บริโภคได้จริง

 ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า ไม่ว่า 
“ประกาศ” หรือ “หลักเกณฑ์” ถือเป็นกฎหมายอันดับรอง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนในรายละเอียด ท่ีกฎหมายแม่บท 
คือ มาตรา 31 วรรคสอง อาจไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้ระบุพฤติกรรม
ที่เป็นการเอาเปรียบหรือพฤติกรรมที่เป็นการค้าก�าไรเกินควร  
ซึ่งโดยทั่วไป การก�ากับดูแลโดยกฎหมายมี 2 แนวทาง คือ การ
ออกกฎหมายในลักษณะ “เกณฑ์” และการออกกฎหมายในลักษณะ 
“มาตรฐาน”
 แนวทางแรก คือ “เกณฑ์” (Rule) เป็นการก�าหนดสิ่งที่ท�าได้
หรือท�าไม่ได้ไว้อย่างชัดเจน โดยมีตัวชี้วัดชัดเจน ไม่ต้องถกเถียงกัน 
เช่นก�าหนดว่าห้ามขับรถเร็วเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรณีเช่น

กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ระบุถึงความส�าคัญของการ
ต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค



136

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

นี้เกิดเม่ือเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานอาจกว้างขวางเกินไป 
จึงควรก�าหนดความชัดเจน แต่แนวทางนี้จะท�าให้ส�านักงาน กสทช. 
ต้องท�างานหนักเพื่อแสดงตัวชี้วัดหรือข้อเท็จจริงนั้นออกมา ขณะที่ 
ผู้บริโภคก็จะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนส�าหรับการคุ้มครอง
 แนวทางที่สอง คือ “มาตรฐาน” (Standard) เป็นการวาง
แนวทางว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถท�าได้หรือไม่ โดยไม่ได้มีตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน ดังนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้บนข้อเท็จจริงของสถานการณ์
ปัญหา เช่น ก�าหนดว่าห้ามขับรถเร็วเกินสมควร ซึ่งค�าว่าควรหรือไม่
ควรขึน้อยูก่บัข้อเทจ็จรงิประกอบดลุยพนิจิ โดยแนวทางนีจ้ะยากในทาง 
ปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพราะไม่ชัดเจนว่าแค่ไหน
สมควรหรือไม่สมควร
 ผศ.ดร.ปิยะบุตรอธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีของ “เกณฑ์” ถือ
เป็นการก�ากับดูแลล่วงหน้า เพราะเม่ือเกิดการกระท�าผิดก็สามารถ
ด�าเนินการลงโทษได้ทันที ส่วนกรณีของ “มาตรฐาน” จะรอให้ปัญหา
เกิดขึ้นก่อน จึงค่อยพิจารณาว่าการกระท�านั้นสมควรหรือไม่ ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหารายกรณี
 “มาตรา 31 วรรคสอง ถอืเป็นกฎหมายก�ากบัดูแลในลกัษณะ
มาตรฐาน ดงันัน้กรณขีองร่างประกาศฉบบันีค้วรเน้นไปทีก่ารก�าหนด
เกณฑ์ที่จะท�าให้ กสทช. สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้มีผู้
บริโภคร้องเรียน และไม่ควรเพิ่มกลไกรับเรื่องร้องเรียนให้ซ�้าซ้อน 
เพราะ กสทช. มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้ว” 
 ผศ.ดร.ปิยะบุตรเสนอว่า ในเรื่องโฆษณาเกินจริง และการ
ขายพ่วงบริการ กสทช. ควรก�าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าคืออะไร เช่น
เดียวกับปัญหาการส่งข้อความท่ีสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ ควร
มีการน�ามาตรการ Opt-in มาใช้ กล่าวคือให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกรับ
บริการก่อนที่จะใช้บริการ และมีการก�าหนดเกณฑ์ว่า หากมีผู้บริโภค
ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนร�าคาญเกินร้อยละเท่าไร กสทช. ก็
จะเข้าไปบังคับหรือสั่งปรับ
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 ในส่วนเรื่องผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องร่วมรับ
ผิดชอบกับผู้ร่วมให้บริการเสริมด้วยน้ัน ผศ.ดร.ปิยะบุตรมองว่า 
หากต้องการให้ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมรับผิดด้วย ก็
สามารถท�าได้โดยให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นคู่สัญญากับ 
ผูบ้รโิภค แล้วให้ผูร่้วมให้บรกิารเสรมิเป็นคูส่ญัญากบัผูป้ระกอบกจิการ
โทรคมนาคมอกีทหีนึง่ ส�าหรบัเรือ่งการก�าหนดบทลงโทษ โดยพืน้ฐาน 
ต้องมีการก�าหนดไว้ให้ทราบก่อน ซ่ึงควรก�าหนดเป็นประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ และมีการก�าหนดระดับ
ความรุนแรงของบทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความผิด
 ขณะท่ี เธียรชัย ณ นคร นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มองว่า อาจต้องมกีารพจิารณาเรือ่ง
นิยามของการประกอบกจิการโทรคมนาคมใหม่ เพราะทกุวนันีผู้ป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมมีการให้บริการทั้งในลักษณะให้บริการผู้บริโภค
เป็นการทัว่ไป และการให้บรกิารแก่องค์กรธรุกจิซึง่เป็นเหตใุห้เกดิความ 
เดอืดร้อนร�าคาญกบัผูบ้รโิภค การนยิามการประกอบกจิการโทรคมนาคม
ใหม่จงึควรให้ครอบคลมุถงึการประกอบธรุกจิทีใ่ช้ประโยชน์จากโครง
ข่ายด้วย
 ประเด็นการก�ากับดูแลเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค กสทช. 
ควรมีการก�าหนดบริการขั้นต�่าที่ผู้บริโภคควรได้รับว่าประกอบด้วย

‘หัวใจส�าคัญคือ กสทช. ควรก�ากับดูแลในมิติที่กว้างขึ้น คือ 
เพิม่ความส�าคญัในส่วนของการก�ากับผู้ประกอบธรุกจิทีอ่าศยั
ประโยชน์จากโครงข่ายด้วย รวมทัง้มอี�านาจบงัคบัให้เป็นกตกิา
ในการด�าเนนิธรุกิจได้ มเิช่นนัน้จะถกูทศิทางการตลาดของแต่ละ
บริษัทเป็นผู้ก�าหนด’

เธียรชัย ณ นคร
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อะไรบ้าง เช่น ปัจจุบันเม่ือมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่าง ก็จะมี
การตัดเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ ซ่ึงบริการลักษณะนี้ควรมีการ
คิดเงินผู ้บริโภคหรือไม่ โดยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ผู ้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเป็นผู้ก�าหนดเอง ส่วนปัญหา SMS รบกวน ควร
สนบัสนนุให้เกดิการน�ามาตรการ Opt-in มาใช้โดยเรว็ รวมทัง้เร่งผลกั
ดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองไม่ให้มี
การน�าข้อมูลผู้บริโภคไปให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นท่ีใช้ประโยชน์จาก
โครงข่าย
 “หัวใจส�าคัญคือ กสทช. ควรก�ากับดูแลในมิติที่กว้างขึ้น 
คือเพิ่มความส�าคัญในส่วนของการก�ากับผู้ประกอบธุรกิจท่ีอาศัย
ประโยชน์จากโครงข่ายด้วย รวมทัง้มอี�านาจบงัคบัให้เป็นกตกิาในการ
ด�าเนินธุรกิจได้ มิเช่นนั้นจะถูกทิศทางการตลาดของแต่ละบริษัทเป็น
ผู้ก�าหนด”
 เช่นเดยีวกบั อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยั 
บริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จ�ากัด เห็นว่า การให้บริการด้าน
โทรคมนาคมในปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก เนือ่งจากทกุวนันี้
เราใช้บริการโทรคมนาคมมากกว่าเรื่องโทร.ออกรับสาย SMS บริการ
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อินเทอร์เน็ต แต่มีเรื่องของการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น 
Facebook, LINE ซึ่งอ�านาจในการก�ากับดูแลของ กสทช. ยังไปไม่ถึง 
นอกจากนี้ยังพบว่า มีการให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกม ซึ่งเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้จะถูกน�าไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลหรอืกลายเป็นการสมคัรบรกิารเสรมิ แล้วเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยท่ีผู้บริโภคไม่รู้ตัว ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้
เป็นสิ่งที่ กสทช. ควรมีแนวทางจัดการ

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผู้เข้าร่วมเสวนาได้สะท้อนปัญหาและแบ่งปันประสบการณ์ 
การถกูเอารดัเอาเปรยีบทีป่ระสบ โดยคาดหวงัในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ของ กสทช. ว่า ควรมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและมี 
ความชดัเจน รวมทัง้ครอบคลมุการให้บรกิารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม 
ในลักษณะใหม่ๆ มิเช่นนั้นการประกาศเรื่องการกระท�าที่เป็นการเอา
เปรียบผูบ้ริโภคในกจิการโทรคมนาคมดงักล่าว กจ็ะกลายเป็น “เสยีของ” 
และอาจกลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับส�านักงาน กสทช. 
ได้ในภายหลัง

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ร่วมสร้างมาตรการ หยุด!  
การประกอบการท่ีเอาเปรียบและโฆษณาน่าร�าคาญ จัดเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
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เสำสัญญำณกำรสื่อสำร: 
ควำมปลอดภัย

ที่ไม่ได้เลือก!
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ปี 2554 คณะท�างานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก

โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

 อันที่จริงการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ในต่างประเทศมีมานานแล้ว แม้ในทางวิชาการจะยังมีข้อโต้เถียงกันอยู่ว่า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์มากน้อยเพียงใด แต่ก็มีงาน

วิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า การสัมผัสคลื่นที่แรงและเป็นระยะเวลานานมีความ

สมัพนัธ์กบัอาการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี ตาพร่ามวั สมาธสิัน้ ตลอดจนโรคร้าย

แรงอย่างเช่นมะเร็งสมองและมะเร็งเส้นประสาท

 ถึงกระนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ ที่แผ่รังสี) ก็ยังถือเป็นเสรีภาพของผู้ใช้ที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่

ใช้ หรอืจะใช้มากใช้น้อยเพยีงใด แตกต่างจากการตัง้สถานวีทิยคุมนาคมหรอืเสา

ส่งสญัญาณในชมุชนทีผู่ค้นทีพ่กัอาศยัอยูใ่กล้เคยีงเสาฯ ไม่อาจปกป้องตวัเอง

จากความเสี่ยงได้

 แน่นอนว่าในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน การไม่มีเสาส่ง

สัญญาณจึงอาจหมายถึงการตัดโอกาสทางการส่ือสารของคนในพื้นที่นั้นๆ 

เช่นนั้นแล้วสังคมไทยมีทางเลือกอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
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ข้อพิพาทและผลกระทบในต่างประเทศ

 ดร.สเุมธ วงศ์พานชิเลศิ นกัวชิาการอสิระ กล่าวว่า ทีผ่่าน
มามีกรณพีพิาททีส่ะท้อนถงึปัญหาเสาสญัญาณกบัผลกระทบสขุภาพ
ในประเทศต่างๆ หลายกรณ ีเช่นในประเทศอนิเดีย ผูพ้พิากษาศาลสูง
ที่เกษียณแล้วในรัฐราชสถาน และพวก ได้ฟ้องบริษัทบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่อย่างน้อย 13 ราย รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลกลางและมลรัฐ 
ข้อหากระท�าภัยคุกคามท่ีร้ายแรงต่อสาธารณสุข รวมทั้งต่อพืชและ
สตัว์ อนัเนือ่งมาจากการตัง้เสาส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีแ่ผ่คลืน่
ออกมาท�าให้หลายคนเจบ็ป่วย โดยกล่าวหาเจ้าหน้าทีว่่าละเว้นหน้าที่
ในการจะตดิตัง้เสาฯ ใกล้โรงเรยีนโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากหมูบ้่าน ซึง่
ความจริงควรได้รับอนุญาตเสียก่อน
 กรณีประเทศสเปน หมู่บ้าน Benajarafe ซึ่งมีประชากรใน
หมูบ้่าน 400 คน พบผูป่้วยเป็นมะเรง็สงูถงึ 50 ราย โดยเสียชวีติไปแล้ว 
30 ราย ชาวบ้านเชื่อว่าต้นเหตุมาจากเสาส่งสัญญาณที่ตั้งอยู่ห่างจาก
บ้านของพวกเขาเพียงไม่กีเ่มตร ทัง้ยงัเชือ่ว่าเป็นเหตทุ�าให้คนจ�านวน
มากนอนไม่หลับ ปวดหัว ซึมเศร้า และมีปัญหาทางด้านความจ�า หลัง
จากมกีารฟ้องร้องและต่อสูค้ดนีาน 2 ปี ในทีส่ดุศาลกพ็พิากษาให้มกีาร
รื้อถอนเสาส่งสัญญาณออกไป
 กรณีประเทศตูนิเซีย ศาลอุทธรณ์สั่งรื้อถอนเสาโทรศัพท ์
มือถอืทีต่ัง้บนหลังคาบ้านออกไป เนือ่งจากวนิจิฉยัว่ามผีลกระทบ หากมี 
ผู้อยู่อาศัยใกล้เกิน 100 เมตร
 ในส่วนของการศึกษาวิจัยผลกระทบสุขภาพ ดร.สุเมธกล่าว
ว่า ปัจจบัุนมีงานวจัิยทีต่พีมิพ์เป็นภาษาองักฤษประมาณ 20 ชิน้ แม้จะ 
มีงานศึกษาวิจัยจ�านวนไม่มาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลกระทบ อย่างไรก็ดี 
งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการศกึษาผลกระทบจากคลืน่โทรศพัท์ ไม่ใช่มา
จากเสาส่งสญัญาณ แต่นัน่เป็นเพราะองค์การอนามยัโลกมนีโยบายว่า 
คลืน่จากโทรศพัท์มอืถอืกบัคลืน่จากเสาส่งสญัญาณเป็นคลืน่เดยีวกนั 
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บวกกบัความสนใจในระยะแรกคอืมคีนสงสยัว่าหากใช้โทรศพัท์มอืถอื
นานๆ จะส่งผลท�าให้เป็นมะเรง็สมองหรอืไม่ ในขณะทีก่ารประกาศของ
องค์การอนามัยโลกเกีย่วกบัอนัตราย กไ็ม่ได้ประกาศว่ามาจากเครือ่ง
โทรศัพท์มือถือ แต่เป็นอันตรายมาจากคลื่น ดังนั้นจึงรวมถึงอุปกรณ์
ทกุชนดิทีแ่ผ่คลืน่ ทัง้โทรศพัท์ไร้สายในบ้าน อปุกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น 
WIFI Router, IPAD และอื่นๆ
 แต่ผลกระทบทีแ่ตกต่างระหว่างการใช้โทรศพัท์มอืถอืกบัการ
อยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณคือ เวลาใช้โทรศัพท์มือถือ คลื่นจะถ่ายจากตัว
เครื่องโทรศัพท์ไปหาเสาส่งสัญญาณหรือสถานีฐาน ผลกระทบจึงเกิด
กับบริเวณศีรษะ งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าท�าให้เป็นมะเร็งสมอง และมี
ผลกระทบกับเส้นประสาท ในขณะที่การอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณ รวม
ถงึอปุกรณ์ไร้สายต่างๆ ผลกระทบจะเกดิทัง้ร่างกาย เพราะรบัคลืน่ทัง้
ร่างกาย ยิ่งถ้าเป็นเสาส่งสัญญาณสูงๆ ใหญ่ๆ การกระจายของคลื่นก็
เป็นวงกว้าง โดยผลกระทบสุขภาพที่พบมากคือลูคีเมีย

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการอิสระ เผยความเสี่ยงอันตรายของ
เสาส่งสัญญาณ
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 ทั้งนี้ ฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า รายงานวิจัย 
8 ชิน้ จากจ�านวน 10 ชิน้ พบผูท้ีอ่าศยัอยูใ่กล้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม
ในรัศมี 400 เมตร ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่มีอาการคล้ายๆ กัน คือ 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ สมาธิสั้น เศร้าสลด ส่ันกระตุก ตาพร่ามัว 
เป็นต้น และรายงานในจ�านวน 10 ชิ้นน้ี มี 2 ชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
โรคมะเร็งโดยตรง พบว่าผู้ท่ีอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณจะมีความเสี่ยง 
เป็นมะเร็งสมองสูงกว่าผู้ที่อยู่ไกลเสาถึง 3 เท่า
 ส�าหรับเรื่องสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ มีงานวิจัยด้านนี้ 10 ชิ้น 
จ�านวน 7 ชิ้น พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 2 – 4 กิโลเมตรมีความเสี่ยง 
โดยตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือกรณีที่ฮาวาย พบเด็กผู้หญิง 7 คน ใน 
8 คน เป็นลคูเีมยี จากการทีอ่าศยัอยูใ่กล้เสาส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง

แพทย์ไทยระบุ คลื่นสื่อสารมีความเสี่ยง

 นพ.ปิยะ แซ่จัง ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค อธิบายว่า รังสีแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือรังสีที่แตกตัว กับรังสีที่ไม ่แตกตัว รังสีที่แตกตัวคือรังสีที่มี
ความถี่สูง และมีพลังงานมากพอที่จะท�าให้อะตอมเกิดการแยก
อนุภาคอิเล็กตรอนออกไปเป็นอนุภาคอิสระ เช่น รังสีอัลฟา เบต้า 
แกมม่า เอกซเรย์ ส่วนรังสีไม่แตกตัว เช่น อินฟราเรด คลื่นวิทยุ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรดาร์ ไมโครเวฟ ซึ่งมีพลังงานต�่า จึงยังไม่ค่อย
มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพมากนัก8

 ในส่วนของการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ แนวทาง
การวนิิจฉยั ได้แก่ 1) ต้องมหีลกัฐานทางการแพทย์ทีแ่สดงการเจบ็ป่วย 

8
 ความถีข่องคลืน่วทิยทุีใ่ช้ในกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์อยูใ่นช่วง 30 Hz ถงึ 300 MHz 

ส่วนความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วง 300 MHz ถึง 300 GHz 
(1 GHz เท่ากับ 1,000 MHz) ซึ่งคลื่นความถี่ทั้ง 2 ช่วงเป็นรังสีไม่แตกตัว
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ได้แก่ เวชระเบียน ผลและรายงานการชันสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรค 
ใบรบัรองแพทย์ ความเหน็ของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 2) ต้องมกีารวนิจิฉยั
แยกโรคว่าอาจมาจากสาเหตุอื่นหรือไม่ เช่นจากการสัมผัสสารเคมี 
พนัธกุรรม หรอืว่าได้รบัรงัส ี3) มหีลกัฐานทางประวตัหิรอืหลกัฐานอืน่
ทีแ่สดงถงึการได้รบัสิง่คกุคาม เช่นมปีระวตัสิมัผสักบัสารต่างๆ มานาน
แค่ไหน ความเข้มข้นมากเพียงใด ลักษณะการสัมผัสหรือพฤติกรรม
ที่ท�าให้ได้รับสัมผัส และ 4) ระยะเวลาในการก่อโรค และระยะเวลาใน
การฟักตัว
 IARC (International Agency for Research on Cancer) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ระบุว่า การใช้โทรศัพท์
มือถือ ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ไร้สาย รวมถึงคนที่ท�างานสัมผัสกับเรดาร์ 
ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ คลื่นทีวี และการสื่อสารแบบไร้สาย มีความเป็น
ไปได้ที่จะเกิดสารก่อมะเร็งในระดับกลุ่ม 2B คือ เนื้องอกในสมองและ
เส้นประสาท มีรายงานฉบับหนึ่งพบว่า คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนาน
กว่า 30 นาทีต่อวันทุกวัน เป็นเวลานาน 10 ปี มีความเสี่ยงที่จะเป็น
เนือ้งอกในสมองสงูถงึ 40 เปอร์เซน็ต์ อย่างไรกต็าม การศกึษาในเรือ่ง
เหล่านี้ยังมีจ�ากัดทั้งในคนและในสัตว์ทดลอง

ทางออกในการอยู่ร่วมกับเสาส่งสัญญาณ

 ดร.สเุมธ วงศ์พานชิเลศิ กล่าวเพิม่เตมิถงึมาตรการป้องกนั
ผลกระทบและอนัตรายจากเสาส่งสญัญาณว่า ประการแรกคอืการย้าย

‘ส�าหรับทางออกของประเทศไทย ประเด็นที่จ�าเป็นต้องคิดหา
ค�าตอบให้ ได้โดยเร็วคือ ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีจะมีนโยบายและ
มาตรการในการใช้หลกัการป้องกนัไว้ก่อน ก่อนทีจ่ะสายเกนิไป’

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ
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ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืย้ายทีท่�างานในกรณทีีม่เีสาส่งสญัญาณมาตัง้ใกล้ๆ ซึง่
ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะเป็นฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิ ประการที่สองคือ 
ป้องกนัด้วยการใช้อปุกรณ์ทีม่คีณุสมบตัติดัคลืน่ เช่น ทาผนงับ้านสดี�า 
ใช้แผ่นฟิล์ม-โลหะ ประการท่ีสามคือ ย้ายเสาฯ หรือลดระดับการแผ่
คลื่นลง โดยออกประกาศปรับลดเกณฑ์หรือขีดจ�ากัดความหนาแน่น
ก�าลังคลื่นเพื่อให้มีความปลอดภัยขึ้น
 อย่างในประเทศสวติเซอร์แลนด์ กลุม่แพทย์เพือ่สิง่แวดล้อม
เห็นว่ามาตรฐานการแผ่คลื่นของเสาส่งสัญญาณในปัจจุบันยังไม่
ปลอดภยัพอทีจ่ะป้องกนัประชาชน โดยเฉพาะกลุม่เดก็และสตรมีคีรรภ์ 
จงึเรยีกร้องต่อสภาแห่งชาตใิห้ลดค่าเกณฑ์ความปลอดภัยลงให้ไม่เกนิ 
0.6 โวลต์ต่อเมตร แต่ไม่ใช่ว่าการปรบัลดเกณฑ์ความปลอดภัยแล้วจะ
ไม่มีความเสี่ยง เพียงแต่มีความเสี่ยงน้อยลง
 ในประเทศฝรั่งเศส มีการออกเทศบัญญัติการต้ังเสาส่ง
สัญญาณใกล้โรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กในเขตเมือง Oullins โดย
ก�าหนดข้อบงัคบัไว้ 2 มาตรา คอื ล�าคลืน่หลกัจากเสาส่งสญัญาณต้อง
อยูห่่างจากตกึทีม่เีดก็และผูป่้วยไม่ต�า่กว่า 100 เมตร และความแรงของ
คลื่นไม่เกิน 0.6 โวลต์ต่อเมตร แล้วเมื่อไม่นานมานี้ สภาผู้แทนราษฎร
ของฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายโดยใช้หลักป้องกันไว้ก่อน ซึ่งก�าหนดให้
โปรแกรมการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต ให้เปลี่ยนจาก
ใช้สัญญาณไวไฟมาเป็นใช้สัญญาณจากสายไฟเบอร์ออฟติกหรือจาก
สายใยแก้ว
 ส�าหรับทางออกของประเทศไทย ประเด็นที่จ�าเป็นต้องคิด
หาค�าตอบให้ได้โดยเร็วคือ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีนโยบายและ
มาตรการในการใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน ก่อนที่จะสายเกินไป โดย
ในส่วนของเสาส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ ไม่ว่าจะเป็นเสาฯ เก่าหรอืเสาฯ 
ใหม่ ควรปรบัเกณฑ์ส�าหรบัคลืน่ความถีย่่าน VHF และ UHF ให้ไม่เกนิ 
3.0 โวลต์ต่อเมตร ส่วนคลืน่ความถีย่่าน MW ไม่เกนิ 8.5 โวลต์ต่อเมตร 
ในการตดิตัง้เสาฯ ใหม่ ต้องตัง้ห่างจากชมุชนเกนิ 2 กโิลเมตร และหาก
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เป็นไปได้ควรอยูบ่นเนนิสงู แล้วในอนาคตเสรมิด้วยเครือ่งส่งขนาดเลก็ 
(Gap Fillers) ซ่ึงจ�าเป็นอยูแ่ล้วในการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบทวีดีจิติอล โดย
ต้องห่างจากชมุชนในระยะทีเ่หมาะสม เช่นเกนิ 1 กโิลเมตรขึน้ไป
 ส่วนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก่อนอื่นต้องอธิบาย
ว่า เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�าแนกกว้างๆ ได้ 3 ชนิด คือ 1) 
Macro-cells เป็นเสาฯ ที่ส่งสัญญาณครอบคลุมบริเวณกว้าง โดยมาก
ติดตั้งตามชนบท หรือขอบชานเมืองที่มีการใช้ปริมาณสูง 2) Micro-
cells เป็นเสาฯ ที่ส่งสัญญาณครอบคลุมบริเวณแคบที่มีประชากรหรือ
การใช้หนาแน่น และ 3) Pico-cells เป็นอุปกรณ์ที่มักพบติดตั้งตาม
ถนน ภายในอาคาร ศูนย์การค้า สนามบิน เป็นต้น
 ในประเด็นท่ีว่าจะอยู่ร่วมกับเสาส่งสัญญาณได้อย่างไร 
นักวิชาการอิสระท่านนี้อธิบายว่า ในกรณีต่างจังหวัด สมมติว่าตรง
กลางคือหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ก็ให้ตั้งเสาฯ แบบ Macro-
cells ห่างออกไปจากหมู่บ้าน 3 เสา แล้วส่งสัญญาณเข้ามา แทนที่จะ
ตั้งเสาฯ เดียวใกล้หมู่บ้าน เพราะตามหลักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยิ่งไกล 
พลังความหนาแน่นจะลดลงเป็นก�าลังสอง หมายถึงเสาฯ ห่างไป 2 
เท่า ความหนาแน่นของคลื่นจะลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ และหากห่างไป  
10 เท่า ความหนาแน่นจะลดลงเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาของ 
วิธีการนี้ก็คือต้องลงทุนเพิ่มจากการตั้งเสาฯ เดียวเป็นสามเสา
 ส่วนกรณใีนเมอืง การตัง้เสาฯ ขนาดใหญ่รอบมหานครคงไม่
สามารถท�าได้ จึงมีการน�าเสาแบบ Micro-cells และ Pico-cells มาใช้ 
แต่ปัญหาทุกวันนี้คือบางที่มีการติดตั้งทั้งเสาฯ ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ความหนาแน่นของคลื่นจึงกลายเป็น 2 เท่า ในอนาคตนอกจาก
บริการ 2G และ 3G แล้ว ยังจะมีบริการ 4G รวมถึงยังมีไวไฟ และ
คลืน่วทิยโุทรทศัน์ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งบรหิารจดัการทีจ่ะท�าอย่างไรให้ไม่
เกนิมาตรฐานความปลอดภยั ซึง่เกณฑ์ความปลอดภยันัน้ ควรก�าหนด
ความปลอดภยัทัง้เสาฯ เดมิและเสาฯ ใหม่ไว้ไม่เกนิ 0.6 โวลต์ต่อเมตร 
หรอืความหนาแน่นก�าลงัคลืน่ไม่เกนิ 1 มลิลวิตัต์ต่อตารางเมตร และล�า
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คลื่นหลัก (Main Beam) ที่ระดับพื้นดิน ขอบต้องอยู่ห่างจากสถานที่
อ่อนไหว เช่น สถานศกึษา สถานพยาบาล สถานเลีย้งเด็ก บ้านพกัฟ้ืน 
คนชรา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
 ส�าหรับมาตรการด�าเนินการภายใต้หลักการป้องกันไว้ก่อน 
ทั้งการติดตั้งเสาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเสาวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ให้ภาระการติดตั้งเสาใหม่ในทุกบริการเป็นของผู้ให้บริการ
ทั้งหมด ส่วนการปรับปรุงเสาฯ เดิม ซึ่งบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องเสริม
ด้วยเสาฯ ใหม่ ก็ให้เป็นภาระของผู้ให้บริการและรัฐในสัดส่วนที่เท่า
กัน เนื่องจากผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่รัฐก�าหนด ขณะ
เดียวกันผู้ให้บริการก็ได้ประโยชน์จากการเสริมจุดบอดสัญญาณและ
ความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน ขณะที่ในส่วน
การลงทุนของภาครัฐ สามารถน�าเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะมาใช้ได้ ซึง่เสาฯ ทีร่ฐัให้การสนบัสนนุข้างต้น กใ็ห้
เป็นเสาฯ ทีใ่ช้ร่วมกนัของผูใ้ห้บรกิารทกุราย เพือ่ลดการลงทนุซ�า้ซ้อน 
โดยเฉพาะเสาฯ ที่มีก�าลังส่งสูงตามชนบทห่างไกล
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ทุกข์ประชาชน ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก

 ผศ.ชาคร ีมาลวีรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ไม่ได้มาแค่ในฐานะวิทยากรผู้ให้
ความรู้ แต่มาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ 
 “ปัญหาของผมเกดิขึน้เมือ่ประมาณสบิปีทีแ่ล้ว ตอนนัน้ TOT 
มาตดิตัง้เสาส่งสญัญาณโทรศพัท์ ซึง่เป็นพืน้ทีใ่กล้โรงเรยีนวดัมหาบตุร 
เสาฯ นั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่ประมาณ 100 เมตร แถมมีเสาฯ ของ 
AIS ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 130 เมตร ก็ไปคุยกับทางผู้ให้บริการ
ว่าตั้งเสาฯ แบบนี้ได้อย่างไร เขาก็ไม่สนใจ มองไม่เห็นปัญหา ปัญหา
ของบ้านเราคือไม่ทราบว่ามีการละเมิดมาตรฐานไปมากน้อยเพียงใด 
ตัวชี้วัดอันหนึ่งคือระยะห่างของการตั้งเสาฯ สุดท้ายผู้ให้บริการบอก
ว่าถ้าไปตั้งเสาฯ ในท่ีไม่มีคนใช้โทรศัพท์ และต้องตั้งเสาเพิ่มจ�านวน
มากขนาดนั้น เสาฯ ต้นหนึ่งราคา 30 ล้านบาท บริษัทมือถือก็อาจจะ
ไม่มีก�าไร”
 ผศ.ชาครเีริม่ต้นด้วยการเล่าถงึประสบการณ์ตรงทีไ่ด้ประสบ
มาเอง ก่อนจะขยบัไปเล่าถงึสถานการณ์ในต่างประเทศว่า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยเยล ทดลองกับหนูที่ท้อง 
โดยกลุม่แรกอยู่ในความควบคุมของเสาส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นเสาสง่ทีม่ี
ความปลอดภยัตามมาตรฐาน SCC ของสหรฐัอเมรกิา ส่วนกลุม่ทีส่อง
ไม่มเีสาส่งสญัญาณ ปรากฏว่าลกูหนใูนกลุม่แรกทีเ่กดิมาเป็นโรคสมาธิ
สั้น ซึ่งการทดลองนี้ใช้ระยะเวลา 5 เดือนในการทดลองซ�้า
 ในส่วนของเสาฯ ที่นิยมติดตั้งบนอพาร์ตเมนต์ จะมีสายที่ 
ต่อขึ้นไป ซึ่งสายนั้นเป็นโลหะน�าคลื่น ไม่ใช่สายไฟธรรมดา พอเป็น 
สายที่เป็นโลหะน�าคลื่น หากปิดไม่ดี ก็มีโอกาสรั่วออกมา ในกรณีของ 
โทรศพัท์มอืถอื ผูใ้ช้ไม่ควรเอาโทรศพัท์แนบห ูเพราะสญัญาณโทรศพัท์ 
แรงมาก ควรใช้หูฟัง แฮนด์ฟรี สมอลล์ทอล์ก ถ้าเอาโทรศัพท์แนบหู 
ไม่นาน เซลล์กส็ามารถคนืตวั แต่ถ้าเซลล์คนืตวัได้ไม่เต็มสภาพ กเ็ข้าสู่ 



151

กะเทาะ กสทช.

ภาวะที่สามารถเกิดมะเร็งประเภท 2B ได้
 “ทั้งหมดน้ีเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
ปรุงแต่งน้อย คือสิ่งที่ดีที่สุด ปัญหาอยู่ที่เราจะปกป้องสิทธิของเราได้
อย่างไร สิ่งที่เป็นประเด็นสาธารณะคือควรมีทางเลือกที่ปลอดภัยให้
กบัประชาชน การใช้โทรศพัท์มอืถอื แต่ละคนมเีสรภีาพในการเลอืกใช้
หรอืไม่ใช้ แต่เรือ่งเสาส่งสญัญาณมนักระทบกบัทกุคน ไม่ว่าจะเลอืกใช้
หรือไม่ใช้ก็ตาม”
 ด้าน ต่วนกฤษ จนัทนะ ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
คลื่น จังหวัดพะเยา บอกเล่าปัญหาที่ชุมชนของตนก�าลังประสบว่า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เป็นเหมือนนักฆ่าที่
มองไม่เห็น หมู่บ้านของเขาเป็นหมู่บ้านในชนบท อยู่กันอย่างสงบ
เงียบ กระทั่งปี พ.ศ. 2547 วันแรกที่มีคนมาตั้งเสาส่งสัญญาณ ทุก
คนในหมู่บ้านต่างก็มีความสุข เพราะจะได้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยไม่รู้
ถงึผลกระทบ ซึง่พืน้ทีร่อบๆ ทีต่ัง้เสาฯ มทีัง้สถานอีนามยั ศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก สถานที่ออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ ปรากฏว่าศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ทีอ่ยูใ่กล้กบัเสาฯ เป็นศนูย์ทีม่เีดก็สมาธส้ัินมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบ
กับทั้งหมด 6 ศูนย์ในต�าบลเดียวกัน ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เสาฯ ก็พบ
ว่าเป็นโรคเครียด วัวนมที่เคยมีชาวบ้านเลี้ยงไว้ห่างเสาฯ ไม่ถึง 100 
เมตร ก็ไม่มีน�้านมให้
 ที่ผ่านมาเคยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กสทช. และ 
AIS ที่เป็นเจ้าของเสาฯ โดยมีการเดินเรื่องหลายขั้นตอน หลังจากนั้น

‘การใช้โทรศพัท์มอืถอื แต่ละคนมเีสรภีาพในการเลอืกใช้หรอืไม่
ใช้ แต่เรื่องเสาส่งสัญญาณมันกระทบกับทุกคน ไม่ว่าจะเลือกใช้
หรือไม่ใช้ก็ตาม’

ผศ.ชาคร ีมาลวีรรณ
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กม็กีารประสานมาให้จดัท�าประชาคม ซึง่ผลคอืชมุชนมมีตใิห้ย้ายเสาฯ 
ออกไป และยอมให้ตั้งได้โดยอยู่ห่างจากชุมชนอย่างน้อย 1 กิโลเมตร 
แต่นับจากวันนั้นเรื่องราวก็เงียบหายไป
 เช่นเดียวกับ สุกัญญา สุนทรสิริพงศ์ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากคลืน่ แขวงทุง่คร ุกรงุเทพฯ ซึง่ประสบปัญหาและยงั
ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเธอเล่าว่า ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
บรษิทั AIS มาตัง้เสาส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นชัน้ 3 ของอาคาร
พาณิชย์ซึ่งเป็นที่พักอาศัย โดยที่ไม่มีใครทราบเรื่องสักคน จนกระทั่ง
วันหนึ่งที่ต้องการขึ้นไปท�าสวนบนดาดฟ้า จึงพบว่ามีเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ได้เคยมาติดต่อกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ก็ได้รับค�าตอบ
ว่าให้ทนรับสภาพไป เหมือนเวลาเดินข้ามถนน ย่อมต้องมีความเสี่ยง 
อย่างไรกต็าม เธอคดิโต้แย้งอยูใ่นใจว่า คนเราไม่ได้ข้ามถนนตลอด 24 
ชัว่โมงไม่ใช่หรอื ส�าหรบัปัญหาทีป่ระสบในปัจจบุนัคอืมอีาการปวดหวั 
ปวดร้าวมาถงึท้ายทอย ดงันัน้จงึอยากให้ กสทช. ช่วยเดนิเรือ่งให้มกีาร
รื้อถอนเสาฯ ออกไป เพราะเท่าที่ทราบ ทาง AIS ยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ติดตั้งเสาฯ บนหลังคานี้

การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง

 สาร ีอ๋องสมหวงั ประธานอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ 
รู้สึกอายมากที่ได้รับฟังปัญหาของผู้บริโภคที่เดือดร้อนในวันนี้ เพราะ 
จริงๆ ในเรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณ มีกติกาคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับหนึ่ง อย่างเช่นมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการก�ากับ
ดูแลเรื่องสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ 12.5 
ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน 
ผู้ประกอบการมีหน้าท่ีต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
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บรเิวณทีจ่ะตดิตัง้และบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในความ
ปลอดภัย และป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ โดยเฉพาะในกรณบีรเิวณทีต่ัง้อยูใ่กล้กบัสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งจาก
การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน สถานรับ
เลี้ยงเด็ก ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจร้องขอให้มีการแสดงหลักฐานการ
ท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ทีใ่นกรณทีีจ่�าเป็น ดังนัน้ หากมกีาร
ท�าหน้าทีก่นัอย่างดตีามกฎหมาย กไ็ม่น่าจะเกดิปัญหามากมายเช่นนี้
 ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2556 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาเสาส่งสัญญาณท้ังหมด 127 เรื่อง โดยร้องเรียนว่า ปวดหัว 
นอนไม่หลับ วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพ เสียงดังจากเครื่อง
ก�าเนดิไฟฟ้า ได้รบัความเสยีหายเมือ่ฟ้าผ่าสถานวีทิยคุมนาคม รวมถงึ
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งเสาส่งสัญญาณท่ีมีการร้องเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเสาฯ ท่ีไม่มีการท�าความเข้าใจกับชุมชน คืออยู่ดีๆ ไป
ตั้งโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้คุยกันก่อน
 ส�าหรับปี พ.ศ. 2555 มีเรื่องร้องเรียน 43 เรื่อง แต่ที่มีการ
หยิบยกมาให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณามีเพียงเรื่องเดียว คือกรณี
ที่อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยสาเหตุที่น�ามาให้คณะ
อนุกรรมการฯ พิจารณาก็เพราะต้องการยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจาก
มีชาวบ้านแจ้งถอนเรื่อง แต่จริงๆ แล้วผู้ที่แจ้งถอนเรื่องไม่ใช่ผู้ท่ีร้อง
เรียนปัญหาในตอนแรก เม่ือคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าไม่ควรถอน
เรื่อง หลังจากน้ันเรื่องน้ีก็ไม่เคยถูกน�าเข้ามาให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาอีกเลย ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการฯ ก็ได้ท�าความเห็น
ถงึ กสทช. ขอให้คุม้ครองผูบ้รโิภคชัว่คราวด้วยการหยดุส่งคลืน่จนกว่า
กระบวนการร้องเรียนสิ้นสุดและสามารถตกลงกันได้ แต่ก็ไม่ได้รับค�า
ตอบจาก กสทช.
 “เคยทราบข่าวมาว่า เวลาทีร่บัเรือ่งร้องเรยีนเรือ่งการตัง้เสา
ส่งสญัญาณโดยไม่มกีารขออนญุาต กจ็ะมกีารเปรยีบเทยีบปรบัไม่กีพ่นั
บาท แล้วอนญุาตให้เดนิหน้าก่อสร้างได้ โดยไม่ได้เริม่ขัน้ตอนใหม่ตาม
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ทีค่วรจะเป็น หรอืกรณทีีต่ัง้เสาเสรจ็แล้ว กป็ล่อยให้สถานโีทรคมนาคม
นั้นส่งสัญญาณต่อไป”
 ในส่วนของข้อเสนอ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคมกล่าวว่า เมื่อมีผู้ร้องเรียนปัญหา แม้เสาส่ง
สัญญาณยังก่อสร้างไม่เสร็จ แต่ส�านักงาน กสทช. จะปฏิเสธว่าไม่มี
อ�านาจ โดยอ้างว่าเพราะในระหว่างการก่อสร้างไม่มกีารปล่อยสญัญาณ
นั้นไม่ได้ ในเมื่อปลายทางหรือวัตถุประสงค์การก่อสร้างก็เพื่อจะส่ง
สัญญาณ
 “คณะอนกุรรมการฯ เคยตัง้ค�าถามกบัหน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีน
ว่า เสาฯ พวกนี้เอาไว้ตากผ้าหรือเปล่า ถ้าไม่ได้เอาไว้ใช้ตากผ้า จะมา
ใช้ภาษากฎหมายพูดโยกโย้อย่างนี้ไม่ได้”
 สารีย�้าว่า กสทช. ต้องรับเรื่องร้องเรียน และหากพบ
ว่าการติดตั้งเสาฯ ไม่มีการขออนุญาตหรือด�าเนินการไม่ถูกต้องตาม 
กระบวนการ กสทช. ก็มีอ�านาจในการระงับการก่อสร้างได้ ซึ่งจะ
เป็นการยุติปัญหาแต่เน่ินๆ แทนท่ีจะรอจนการก่อสร้างเสร็จ แล้ว
ต้องหาทางฟอกกระบวนการกันด้วยการปรับเงิน นอกจากนี้ กสทช.
ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งเสาฯ ให้ชัดเจน เช่น ระยะห่างจาก
ชุมชน หรือสถานที่อ่อนไหวต่างๆ ค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ควร
ปรับให้สอดคล้องกับหลายประเทศภายใต้หลักป้องกันไว้ก่อน
 ส่วนการใช้โครงข่ายร่วมกนั ซึง่ทีผ่่านมาในกรณ ี2G ยงัไม่เป็น
จริง สารีให้ความเห็นว่า ส่วนหนึ่งเพราะ กสทช. ไม่ได้มีกติกาในการ

‘แม้เสาส่งสัญญาณยังก่อสร้างไม่เสร็จ แต่ส�านักงาน กสทช. 
จะปฏเิสธว่าไม่มอี�านาจ โดยอ้างว่าเพราะในระหว่างการก่อสร้าง 
ไม่มีการปล่อยสัญญาณนั้นไม่ได ้ ในเมื่อปลายทางหรือ
วัตถุประสงค์การก่อสร้างก็เพื่อจะส่งสัญญาณ’

สารี อ๋องสมหวัง
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ใช้โครงข่ายร่วมกนั ปล่อยให้ผูป้ระกอบการไปตกลงกนัเอง ซึง่เขาไม่มี
วันตกลงกันได้ เพราะไม่มีใครอยากให้คนอื่นใช้ทรัพย์สินของตัวเอง 
เพราะฉะนั้นต้องมีการก�าหนดกติกาตรงนี้ โดยเฉพาะการประมูล
คลื่น 3G ที่ กสทช. ก�าหนดให้ทุกบริษัทต้องท�าแผนคุ้มครองผู้บริโภค  
ซ่ึงแนวทางหนึง่คอืแผนการใช้โครงข่ายร่วมกนั แต่หากทกุบรษิทัต่างมี
แผนการใช้โครงข่ายร่วมกัน ในขณะที่ กสทช. ไม่มีกติกากลางที่จะให้
บริษัทต่างๆ ใช้ร่วมกัน แนวทางดังกล่าวก็ไม่มีวันเกิดขึ้น

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผูเ้ข้าร่วมเสวนาจากหลายชมุชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจาก
ปัญหาเสาส่งสัญญาณล้วนบอกเล่าปัญหาและผลกระทบในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ไม่ทราบว่าเสาส่งสัญญาณมีความเสี่ยง หรือ
การติดตั้งเสาฯ ไม่ได้รับความยินยอมจากชุมชน จนกระทั่งมีความ
เดอืดร้อนเกดิขึน้ ซึง่เมือ่ร้องเรยีนกบัเจ้าของเสาฯ และ กสทช. ปัญหา
ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข และถูกเพิกเฉย
 ส�าหรับข้อเสนอจากตัวแทนชุมชน ได้แก่ ต้องให้ข้อมูลข้อ
เท็จจรงิทีถู่กต้องและเป็นธรรมกบัผู้บรโิภค การจัดเวทีคูข่นานเพื่อรบั
ฟังและชีแ้จงข้อมลูจะเป็นประโยชน์อย่างมากในงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 
นอกจากนี ้มผีูเ้สนอว่าควรมกีารจัดตัง้องค์กรอสิระทีด่แูลการคุม้ครอง 
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมด้วย เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและ
ติดตามการท�างานของ กสทช. 

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: เสาสัญญาณการสื่อสาร:  
ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก! จัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 
ส�านักงาน กสทช.
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“ปัญหำและทำงออก”
ผลกระทบของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำก
เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์
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ในปัจจุบันสังคมมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบของการแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่มี

การคดัค้านการตดิตัง้เสาส่งสญัญาณหรอืเรยีกร้องให้ถอนเสาออกจากพืน้ที่ 

ขณะที่ในแง่ของการบริหารจัดการในเรื่องการติดตั้งเสาส่งสัญญาณและแก้ไข

ความขัดแย้ง กลับพบว่ายังไม่มีทางออกท่ีเหมาะสม ซ�้าร้ายความพยายามแก้

ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยหวังว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อ

มั่นให้กับประชาชนว่าการแผ่คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมีความปลอดภัย ก็กลับ

เป็นการเพิม่ความหวาดระแวงยิง่ขึน้ เพราะเหน็ว่าเป็นการแก้ปัญหาทีข่าดความ

จริงใจและปกปิดข้อมูล 

 ดงันัน้ก้าวแรกทีเ่ป็นทางออกของปัญหาจงึหนไีม่พ้นเรือ่งการสือ่สาร

ข้อมลูและข้อเทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมาและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางวชิาการทีเ่ป็น

ปัจจุบัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองอย่างรอบด้านทั้งมิติทาง

ด้านเทคนิคและด้านสังคม โดยต้องเป็นการท�าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างที่ไม่บิดเบือนความจริง ซึ่งเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วย

หลีกเลี่ยงและคลี่คลายความขัดแย้งภายใต้ทิศทางการพัฒนาที่มีการขยาย

บริการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นในอนาคต
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คณะนักวิจัยชี้ผลตรวจคลื่นไม่เกินค่ามาตรฐานที่ กสทช. 
ก�าหนด

 ธัชชัย พุ ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี - 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) เปิดเผยว่า จากการ
ตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 5 ภูมิภาค จ�านวน 40 สถานี
ฐาน ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อความปลอดภัยของสุขภาพ
มนุษย์ พบว่าในแต่ละพืน้ทีม่กีารแผ่คลืน่จากสถานฐีานต�า่กว่าขดีจ�ากดั
ตามมาตรฐานที่ กสทช. ก�าหนด
 ธัชชัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการว่าจ้างจาก
ส�านกังาน กสทช. โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวมข้อมลูด้านมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการแผ่คลืน่ ศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบของคลืน่
เพือ่ป้องกนัผลกระทบ รวมถงึสร้างความเข้าใจต่อชมุชน ทัง้นี ้ผลจาก
การศึกษาขีดจ�ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ กสทช. ใช้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบกับหน่วยงานระดับสากลจาก 4 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ ทวีปยุโรป 4 
ประเทศ และทวปีอเมรกิา 3 ประเทศ พบว่า ประเทศญีปุ่น่ อเมรกิา และ
แคนาดา มีการก�าหนดค่าขีดจ�ากัดความแรงของการแผ่คลื่นบางย่าน
ไว้สงูกว่าของประเทศไทย เช่น บนความถีย่่าน 900 MHz กสทช. ไทย
ก�าหนดให้ไม่เกิน 41 โวลต์ต่อเมตร ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา 
และแคนาดา ก�าหนดไว้ไม่เกิน 47 โวลต์ต่อเมตร, ความถี่ย่าน 1800 

ควำมเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภำพ 
จำกเสำส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่
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MHz ไทยก�าหนดไว้ไม่เกิน 58 โวลต์ต่อเมตร แต่ญี่ปุ่น อเมริกา และ
แคนาดา ก�าหนดไว้ไม่เกิน 67 โวลต์ต่อเมตร, และความถี่ย่าน 2100 
MHz ไทยก�าหนดไว้ไม่เกิน 61 โวลต์ต่อเมตร ซึ่งญี่ปุ่น อเมริกา และ
แคนาดา ก�าหนดไว้ไม่เกิน 61 โวลต์ต่อเมตร เช่นเดียวกัน 
 ในขณะที่ผลการตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
จ�านวน 40 สถานฐีาน ใน 5 ภมูภิาค ภมูภิาคละ 8 สถานฐีาน พบว่า ภาค
เหนือ ความแรงสูงสุดคือคลื่นย่าน 2100 MHz ที่อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย วัดได้ประมาณ 1 โวลต์ต่อเมตร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความแรงสงูสดุคอืคลืน่ย่าน 1800 MHz ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
วัดได้ประมาณ 0.64 โวลต์ต่อเมตร, ภาคกลาง ความแรงสูงสุดคือ
คลื่นย่าน 1800 MHz ท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วัดได้ประมาณ 
1.5 โวลต์ต่อเมตร, ภาคตะวันออกและตะวันตก ความแรงสูงสุดคือ 
คลืน่ย่าน 1800 MHz ทีอ่�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วดัได้ประมาณ 0.25 
โวลต์ต่อเมตร, และภาคใต้ ความแรงสูงสุดคือคลื่นย่าน 1800 MHz ที่
อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง วัดได้ประมาณ 1 โวลต์ต่อเมตร
 “ประชาชนทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบสถานทีีท่�าการตรวจวดัยงัคงได้
รบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทีอ่อกจากสถานฐีานอยู ่แต่ระดบัความแรงของ

วรา สุวรรณสินธุ์ และ ธัชชัย พุ่มพวง ผู้แทนคณะวิจัยจาก สจล. บรรยายผล
การศึกษา เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
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คลืน่ทีไ่ด้รบัในแต่ละวนัยงัอยูภ่ายใต้กรอบของมาตรฐานตามที ่กสทช. 
ก�าหนด” ธัชชัยกล่าว
 เช่นเดยีวกบัการศกึษาในประเดน็ด้านความเสีย่งต่อสขุภาพ 
วรา สุวรรณสินธุ์ ตัวแทนนักวิจัยจาก สจล. อีกท่าน เปิดเผยว่า 
จากการน�าข้อมูลความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดได้ในแต่ละ
สถานีฐานมาค�านวณค่าอัตราการดูดซับพลังงานจ�าเพาะด้วยแบบ
จ�าลองทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์พบว่า ภาคเหนือ ค่าอัตราการดูด
กลนืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าสงูสดุทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ค�านวณ
ได้ 23.4 มิลลิวัตต์ต่อกิโลกรัม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าอัตรา
การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดที่อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ค�านวณได้ 9.006 มิลลิวัตต์ต่อกิโลกรัม, ภาคกลาง ค่าอัตราการดูด
กลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ค�านวณได้ 
4.858 มิลลิวัตต์ต่อกิโลกรัม, ภาคตะวันออกและตะวันตก ค่าอัตรา
การดดูกลนืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าสงูสดุทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุี 
ค�านวณได้ 1.610 มิลลิวัตต์ต่อกิโลกรัม, ภาคใต้ ค่าอัตราการดูดกลืน 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค�านวณได้ 1.560 มลิลวิตัต์ต่อกโิลกรมั ในขณะทีค่่ามาตรฐานที ่กสทช. 
ก�าหนด อ้างอิงขององค์กร ICNIRP (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection) ซึง่ก�าหนดขดีจ�ากดัของค่าอตัรา
การดูดซับพลังงานจ�าเพาะไว้ไม่เกิน 2.0 วัตต์ต่อกิโลกรัมต่อปริมาณ
เนื้อเยื่อ 10 กรัม

‘ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบสถานีที่ท�าการตรวจวัดยังคงได้
รับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากสถานีฐานอยู่ แต่ระดับความ
แรงของคลืน่ที่ได้รบัในแต่ละวนัยงัอยูภ่ายใต้กรอบของมาตรฐาน
ตามที่ กสทช. ก�าหนด’

ธัชชัย พุ่มพวง
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 “จากผลการวเิคราะห์ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ�าเพาะจาก
สถานฐีานโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัง้ 5 ภมูภิาคทัว่ประเทศ เมือ่เทยีบกบัขดี
จ�ากัดตามมาตรฐานสากล พบว่ามีค่าต�่ากว่ามาก” วรากล่าว

แพทย์ยอมรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสารอาจก่อมะเร็ง

 นพ.พบิลู อสิสระพนัธุ ์ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพี
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งร่วม 
อยู่ในคณะด�าเนินการวิจัยของ สจล. ด้วย ให้ข้อมูลว่า แต่เดิมองค์การ 
อนามยัโลกสนันษิฐานว่าคลืน่วทิยมุผีลท�าให้น�า้ในเซลล์เกดิการจดัเรยีง 
ตัวต่างกัน และเมื่อเกิดการจัดเรียงตัวสลับไปสลับมาในทิศทางต่างๆ 
กนั กจ็ะท�าให้เกดิความร้อน ซึง่ความร้อนกจ็ะท�าให้การผลติสารต่างๆ 
ในร่างกายเกิดความผิดพลาด ท�าให้เกิดโรคได้ ส่วนข้อกังวลเรื่องโรค
มะเรง็ ในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามยัโลกได้จัดให้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 2B นั่นหมายถึงเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดโรค
มะเร็งเท่านั้น
 นพ.พิบูลอธิบายด้วยว่า องค์การอนามัยโลกแบ่งสารก่อ
มะเร็งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 เป็นสารที่มีความแน่ชัดว่าเป็นสาร
ก่อมะเร็งทั้งในสัตว์และในคน เช่น น�้ามันทอดซ�้า ควันไฮโดรคาร์บอน
จากท่อไอเสียรถยนต์ ฟอร์มาลิน บุหรี่ เป็นต้น กลุ่ม 2 เป็นสารที่อาจ
ก่อให้เกิดมะเร็ง โดย 2B เป็นสารที่อาจก่อมะเร็งในสัตว์และในคน แต่
ยงัไม่แน่ชดั ส่วน 2A เป็นสารทีอ่าจก่อมะเรง็ทีม่คีวามแน่ชดัในสตัว์ แต่
ไม่แน่ชดัในคน กลุม่ 3 เป็นสารทีย่งัไม่สามารถยนืยนัได้ว่าก่อมะเรง็หรอืไม่ 
และ กลุม่ 4 เป็นสารทีม่คีวามแน่ชดัว่าไม่ก่อมะเรง็ เช่น น�า้ เกลอื เป็นต้น
 นพ.พิบูลกล่าวต่อว่า ปัญหาเรื่องการตั้งเสาสัญญาณเป็น
ปัญหาทีมี่ความซบัซ้อน ไม่ใช่ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัด้านวทิยาศาสตร์
เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ
หลายคนไม่พอใจตั้งแต่วันแรกท่ีเห็นว่าจะมีการมาต้ังเสา เนื่องจาก
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ขาดการท�าประชาพจิารณ์หรอืการสือ่สารกบัชาวบ้านทีเ่พยีงพอ ดงันัน้ 
ปัจจัยทางสังคมจึงเป็นตัวก�าหนดปัญหาด้วยอีกประการหนึ่ง

ความเสี่ยงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่จริง

 ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการอิสระ และ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม ให ้ข ้อมูลว ่า 
การศึกษาผลกระทบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีมานานแล้ว เพียงแต่
ในระยะแรกเชื่อกันว่าผลกระทบคือการท�าให้เนื้อเย่ือของส่ิงมีชีวิต
มีอุณหภูมิสูงขึ้น เพราะฉะนั้น ICNIRP จึงก�าหนดค่ามาตรฐานที่จะ
ไม่ท�าให้เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน 1 องศาเซลเซียส ซึ่งจะก่อให้เกิด
อันตราย แต่ภายหลังเกิดข้อสงสัยว่าท�าไมคนที่อาศัยอยู่ใกล้เสาส่ง
สัญญาณหรือใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากๆ มีอาการเจ็บป่วยกันมาก
ขึ้น จึงมีการศึกษาวิจัยและเกิดข้อค้นพบใหม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี
ผลกระทบต่อระบบชีวภาพของมนุษย์ แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า
มาตรฐานปลอดภยัสากลของ ICNIRP กต็าม แต่กส็ามารถท�าลายเซลล์

นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ยอมรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
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สิ่งมีชีวิตให้ช�ารุดได้ โดยท�าให้สายพันธุกรรมแตกขาด ซึ่งถ้าได้รับใน
ปริมาณมากหรือต่อเนื่อง แล้วร่างกายซ่อมแซมไม่ทันหรือซ่อมแซม
ผิดจากที่ควรจะเป็น ก็จะท�าให้เกิดมะเร็งและโรคอื่นๆ ได้
 ดร.สุเมธยกตัวอย่าง The Bio Initiative Report ซึ่งเป็นการ
ทบทวนงานวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 – 2012 จ�านวน 1,800 ฉบับ 
ปรากฏว่า พบความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างคล่ืนท่ีมีความแรง
ระดับต�่ากับความผิดปกติต่างๆ ในร่างกาย ท้ังน้ีแม้ว่าความแรงของ
คลื่นจะต�่ากว่าค่ามาตรฐานของ ICNIRP เป็นล้านเท่า แต่ก็อาจน�าไป
สูค่วามเจบ็ป่วยในระยะยาว อย่างเช่น ความผดิปกติของการถอดรหสั
ยีน เกิดการสร้าง Stress Protein ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะ 
นอนไม่หลับ รวมท้ังอาจท�าให้เกิดการเป็นพิษของหน่วยพันธุกรรม 
(Genotoxicity) และการเป็นพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxicity) ไป
จนถึงการเกิดมะเร็งในมนุษย์
 “ที่ผ่านมาเคยมีนักวิทยาศาสตร์และแพทย์จ�านวนหนึ่งจาก 
10 ประเทศ เสนอว่าควรจะมีการปรับค่ามาตรฐานความแรงของคลื่น

‘ที่ผ่านมาเคยมีนักวิทยาศาสตร์และแพทย์จ�านวนหนึ่งจาก 
10 ประเทศ เสนอว่าควรจะมีการปรับค่ามาตรฐานความแรง
ของคลื่นให้ต�่ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 1 ล้านเท่า ซึ่งก็มีหลาย
ประเทศที่บังคับใช้ เช่นที่นครซาลสเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ที่
ก�าหนดค่ามาตรฐานในบรรยากาศนอกบ้านต�า่กว่า 1 ล้านเท่า 
และค่ามาตรฐานในบรรยากาศในบ้านต�่ากว่า 10 ล้านเท่า ซึ่ง
เป็นค่ามาตรฐานที่มีการใช้มานานแล้ว ก่อนที่องค์การอนามัย
โลกจะประกาศให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 
2B เสียอีก’

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ



165

กะเทาะ กสทช.

ให้ต�่ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 1 ล้านเท่า ซึ่งก็มีหลายประเทศที่บังคับ
ใช้ เช่นที่นครซาลสเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ที่ก�าหนดค่ามาตรฐานใน
บรรยากาศนอกบ้านต�่ากว่า 1 ล้านเท่า และค่ามาตรฐานในบรรยากาศ
ในบ้านต�่ากว่า 10 ล้านเท่า ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่มีการใช้มานานแล้ว 
ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสาร
ก่อมะเร็งประเภท 2B เสียอีก” ดร.สุเมธกล่าว
 ส�าหรับข้อเสนอท่ีเป็นทางออกของปัญหาการตั้งเสาส่ง
สญัญาณน้ัน ดร.สเุมธเสนอว่า สิง่ที ่กสทช. ควรท�า คอืทบทวนหลกัฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู ่ และหามาตรการลดความเส่ียง โดยยึด 
หลกัป้องกนัไว้ก่อน (precautionary principle) ของสหประชาชาต ิทัง้นี้ 
ในพื้นที่ชนบทนอกเขตเทศบาลหรือชุมชนหนาแน่นควรให้ขีดจ�ากัด
ความหนาแน่นของก�าลังคลื่นลดลงจากมาตรฐานปัจจุบัน 1,000 เท่า 
หรอืในระดบัไม่เกนิ 10 มลิลวิตัต์/ตารางเมตร ส่วนในเขตเทศบาลและ
ชุมชนหนาแน่น ให้ลดลง 10,000 เท่า หรือในระดับไม่เกิน 1 มิลลิวัตต์ 
/ตารางเมตร รวมทัง้ไม่อนญุาตให้ตดิตัง้เสาใกล้กบัโรงเรยีน สถานเลีย้ง
เดก็ บ้านพกัคนชรา โรงพยาบาล และทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ปีระชาชนอยูห่นา
แน่น ส�าหรบัแนวทางการขยายโครงข่ายในเขตเทศบาล อ�าเภอ จงัหวดั 
ให้ใช้สถานฐีานแบบไมโครเซลล์หรอืพโิคเซลล์ ซึง่เป็นเสาส่งขนาดเลก็ 
และในชนบทที่ยังจ�าเป็นต้องใช้แมคโครเซลล์ ที่เป็นเสาส่งขนาดใหญ่ 
ก็จะต้องไม่ตั้งอยู่กลางชุมชนหรือในหมู่บ้าน
 “ผมอยากเห็นการบริหารจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
ลดความเสี่ยงลงไปในระดับท่ีเราสามารถได้ประโยชน์จากมัน คือ
ปลอดภัยและมีการใช้งานอย่างพอสมควร” ดร.สุเมธกล่าว
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เรื่องเล่าจากผู้ได้รับผลกระทบ

 ต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบลน�า้แวน อ�าเภอเชยีงค�า จงัหวดัพะเยา ในฐานะตวัแทนชาวบ้าน 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการตัง้เสาส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีต่�าบล
น�้าแวน อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา เล่าเรื่องจากประสบการณ์ว่า 
ปัญหาเสาส่งสัญญาณท่ีประสบเป็นเสาส่งสัญญาณที่ต้ังอยู่ในชุมชน 
และอยูห่่างจากศนูย์เดก็เลก็ประมาณ 200 เมตร แรกเริม่เดิมททีีม่กีาร
ตั้งเสาสัญญาณขึ้นในชุมชน ทุกคนล้วนดีใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 
3 - 4 ปี ชาวบ้านกส็มัผสัได้ถงึผลกระทบ โดยหลายคนมกีารอาการมนึ
หัว หลงลืม ปวดตามเนื้อตามตัว แต่เมื่อออกนอกพื้นที่ก็มีอาการดีขึ้น 
 ต่วนกฤษเล่าต่อว่า หลังจากชาวบ้านสังเกตถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น ก็มีการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และพบสภาพปัญหาของ 
ชาวบ้านมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้งใน
สวีเดน อเมริกา เนเธอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส ที่พบว่าชาวบ้านหลาย
คนที่อาศัยอยู่ใกล้เสามีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ สูญเสียความทรงจ�า 
กระวนกระวาย นอกจากนี ้มกีรณชีาวบ้านเอาววันมไปเลีย้งในบรเิวณ
ที่อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณประมาณ 50 เมตร ภายหลังผ่านไป 3 ปี 
เมื่อขึ้นปีที่ 4 ปรากฏว่าวัวไม่มีนมให้รีด ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการ
ศกึษาในประเทศเยอรมนทีีพ่บอาการป่วยในววันมอนัมสีาเหตมุาจาก
เสาส่งสญัญาณ คอืไม่มนี�า้นม เป็นหมนั แท้งลกู ด้วยเหตนุี ้จงึมกีารท�า 

ถอดปัญหำสู ่ทำงออกของกำรตั้งเสำ 
ส่งสัญญำณ
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ประชาคมหมู่บ้าน ซึง่ชาวบ้านกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ มมีตต้ิองการให้ย้าย
เสาออกจากพื้นที่ หลังจากนั้นก็ได้มีการยื่นหนังสือไปยังส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทท่ีเป็นเจ้าของเสา ในที่สุดทางบริษัท
ได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับชาวบ้าน และยินยอมย้ายเสาออกจากชุมชน 
โดยชาวบ้านหาที่ตั้งเสาใหม่ให้กับบริษัท ห่างจากชุมชนประมาณ 2 
กิโลเมตร
 ด้าน ละอองทิพย์ อมฤตเรืองศักดิ์ ชาวบ้านอ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เล่าว่า บ้านพักอาศัยของเธอตั้งอยู่ที่ถนนโชตนา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2548 มีบริษัทมาต้ังเสา 
ส่งสญัญาณ โดยรัว้ของเสาอยูห่่างจากรัว้บ้านประมาณเมตรครึง่ ต่อมา 
สมาชิกในครอบครัวทยอยกันเจ็บป่วย แต่ก็ไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเสา
ส่งสญัญาณ จนกระทัง่ได้เริม่ค้นหาข้อมลู และพบว่ามข้ีอมลูทีก่ล่าวถงึ 
ผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณอยู่มากมาย
 “เราไม่เคยมอีคตกิบัเสาส่งสญัญาณมาก่อน เพยีงแต่ทีผ่่านมา 
ดิฉันสังเกตว่าท�าไมคนท่ีบ้านไม่สบายบ่อยเหลือเกิน ฟังอะไรไม่ค่อย
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ได้ยิน ต้องผ่าต้อกระจกต่อๆ กันเลย ในปี พ.ศ. 2554 คุณพ่อก็ต้อง
รับการผ่าตัดโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ ทั้งที่เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน
อย่างด ีเนือ่งจากเรยีนจบทางด้านโภชนวทิยามา ส่วนคณุป้าและคณุแม่
มีอาการมกัผวาตอนกลางคนื อาเจยีนบ่อย ลกูชายคนโต ปัจจบุนัอายุ 
14 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะมีเสาส่งสัญญาณมาตั้ง เดิมเป็น 
เดก็ทีม่ทีกัษะดมีาก อายสุีห้่าขวบกส็ามารถป่ันจักรยานได้ อ่านหนงัสอื
จบเป็นเล่ม แต่พอเวลาผ่านไปหลงัจากทีม่เีสาส่งสญัญาณมาตัง้ กม็ค่ีอยๆ 
มีอาการเซื่องซึม เหม่อลอย พัฒนาการในการเรียนรู้แย่ลง ระยะหลัง
มีเสียงหวีดในหูตลอดเวลา ขณะท่ีลูกชายคนเล็ก เกิดก่อนมีการต้ัง
เสา 2 ปี ปัจจุบันป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกตัว ต้องมีการเปลี่ยน
ถ่ายเม็ดเลือดเป็นประจ�า ซ่ึงวันแรกท่ีดิฉันรับรู้ปัญหาที่มาจากเสาส่ง
สญัญาณ กค็อืวนัทีล่กูชายสองคนมาบอกว่าเมือ่คนืนอนไม่หลบัเพราะ
เสยีงเครือ่งปรบัอากาศจากฐานเสาดงัมากเลย จงึได้ลองค้นข้อมลูเรือ่ง 
เสาส่งสัญญาณ ปรากฏว่าพบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบมากมาย 
สดุท้ายได้มีการแจ้งไปยงับรษิทัเจ้าของเสา ขอให้ย้ายเสาออกไป รวม
ทัง้ท�าเอกสารส่งไปหาผูว้่าราชการจังหวัด ผูต้รวจการแผน่ดนิ กสทช. 
ศนูย์ด�ารงธรรม แต่กย็งัไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหา” ละอองทพิย์กล่าวถงึ
ความทุกข์และความเดือดร้อนที่ประสบอยู่

มองทางออก: ยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อน

 ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ แพทย์ประจ�าประสาท 
ศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลวภิาวด ีและผูช่้วยเลขาธกิารแพทยสภา 
กล่าวว่า เวลารับรู้รับฟังปัญหาเรื่องผลกระทบของคล่ืนจากโทรศัพท์
เคลือ่นทีแ่ละเสาส่งสญัญาณ สิง่ส�าคญัทีต้่องท�าคอืแยกแยะว่าอะไรคอื
ข้อเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น 
 ผศ.นพ.เมธีอธิบายว่า เนื้อสมองจะคล้ายกับเต้าหู้เหลืองๆ 
เตม็ไปด้วยน�า้ เซลล์ประสาท และกม็เีลอืดเข้ามาหล่อเล้ียง เพราะฉะนัน้ 
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สมองก็คือก้อนเนื้อที่ท�างานคล้ายวงจรไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
เตม็ไปหมด ในทางการแพทย์ไม่ได้เชือ่ว่า สนามแม่เหลก็ไม่มผีลต่อการ
ท�างานของสมอง เพราะปัจจุบันเราก็ตรวจการท�างานของสมองด้วย
การใช้สนามแม่เหล็ก ดังนั้นหากร่างกายคนเราได้รับสนามแม่เหล็ก 
ในปริมาณระดับหน่ึงเป็นระยะเวลาในระดับหนึ่ง สนามแม่เหล็กนั้น 
กจ็ะมีผลต่อการท�างานของร่างกาย ซึง่อาจมผีลต่อความคดิความอ่าน 
การนอนหลบั รวมถงึการทีอ่งค์การอนามยัโลกจดัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
เป็นสารก่อมะเรง็ประเภท 2B คอืยงัไม่ยนืยนัว่าเป็นสารก่อมะเรง็ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 “เชื่อว่าหากไปค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก็จะพบข้อมูล
ทั้งสนับสนุนและคัดค้านว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมีผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกายหรือไม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็ไม่กล้ายอมรับว่า
คลื่นไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง” ผศ.นพ.เมธีกล่าว
 ผศ.นพ.เมธีเสนอว่า ในเมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่ง
สัญญาณมีความเสี่ยง กติกาในการตั้งเสาส่งสัญญาณจึงควรยึดหลัก
ปลอดภัยไว้ก่อน โดยต้องมีการก�าหนดพื้นท่ีในลักษณะที่เรียกว่า
เซฟตี้โซน เช่น เสาสัญญาณควรตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไรเพื่อความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรตั้งห่างจากโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก 
โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี ้ในต่างประเทศยงัแก้ปัญหาการตัง้เสา
ส่งสัญญาณด้วยการติดตั้งเสาส่งสัญญาณขนาดเล็กแบบพิโคเซลล์ใน
เขตเมืองและชุมชนหนาแน่นแทน คือเป็นเสาส่งสัญญาณที่มีก�าลังส่ง
ไม่แรงนัก เพียงแต่ติดตั้งให้ถี่มากขึ้น ก็จะช่วยลดผลกระทบได้

‘เชื่อว ่าหากไปค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก็จะพบข้อมูล 
ท้ังสนับสนุนและคัดค ้านว ่าคลื่นจากเสาส ่งสัญญาณม ี
ผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายหรอืไม่ ซึง่องค์การอนามยัโลกเอง
ก็ไม่กล้ายอมรับว่าคลื่นไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง’

ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
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มองทางออก: สิทธิและการมีส่วนร่วมในการตั้งเสา

 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิระบุว่า หลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่มองเรื่องเทคนิคอย่างเดียว 
แต่มองในมิติทางด้านสังคมด้วย
 กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิผย ตัง้แต่ปี 2555 มปัีญหา
เรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณเป็นกรณีร้องเรียนมาที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งสิ้น 7 กรณี ซึ่งจากการตรวจสอบเรื่องร้อง
เรียน มีข้อสังเกตคือ 1) รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองเรื่องสิทธิชุมชน 
เพราะฉะนั้นโครงการอะไรก็ตามแต่ของรัฐและเอกชนจะต้องค�านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน นอกจากนี้ 
รฐัธรรมนญูยงัคุม้ครองสทิธใินการรบัรูข้้อมลูข่าวสารและการร้องเรยีน 
แต่กรณทีีร้่องเรยีนมาทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตกิลบัพบ
ว่า ผูร้้องเรยีนระบวุ่าไม่ได้รบัรูข้้อมลูเรือ่งการตัง้เสาส่งสญัญาณในพืน้ที่ 
มาก่อน และไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 2) ประกาศ กทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์ 
และมาตรการก�ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย ์
จากการใช้เครือ่งวทิยคุมนาคม ข้อ 12.5 ทีร่ะบวุ่า “ผูป้ระกอบการมหีน้า
ที่ต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและ
บริเวณใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและป้องกันความวิตกกังวล
ของประชาชนทีอ่าจเกดิขึน้” นัน้ พบว่ายงัไม่เพยีงพอและไม่เกดิขึน้จรงิ
ในทางปฏบัิต ิเน่ืองจากข้อก�าหนดของประกาศฉบบันีไ้ม่ได้ค�านงึถงึมติิ
ด้านความเสี่ยง เพราะอะไรก็ตามแต่ที่ทางการแพทย์ไม่สามารถฟัน
ธงได้ ก็ควรยึดหลักการป้องกัน นั่นคือจะต้องท�าให้เกิดข้อบ่งชี้ว่าไม่มี
ความเสีย่ง เช่นสถานทีใ่นการตัง้เสาควรอยูไ่กลจากชมุชน ไม่ใช่ต้ังอยู่
ในสถานที่ใดก็ได้ 3) ถ้ามองในมิติการกระจายอ�านาจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ซึง่เป็นองค์กรทีม่คีวามใกล้ชดิกบัชาวบ้านและมอี�านาจใน
การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน จึงเป็นองค์กรท้องถ่ินท่ีสามารถดูแลเรื่อง
ผังชุมชนได้ดีว่าบริเวณใดควรสร้างไม่ควรสร้าง จึงควรมีการผ่องถ่าย 
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อ�านาจนีใ้ห้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4) หลกัการทีว่่า “ธุรกจิอยูไ่ด้ 
คนและชุมชนก็ต้องอยู่ได้” เป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกยอมรับ นั่นคือ
การท�าธรุกจิต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพหลกัสทิธมินษุยชน
 “สทิธชิมุชนเป็นสทิธใินการมคีณุภาพชวีติทีดี่และมคีวามสุข 
ถ้าเราอยูใ่นบ้านเมอืงทีไ่ม่มคีวามสขุ เราจะอยูไ่ด้อย่างไร หลกัเรือ่งการ
มีส่วนร่วมจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก โดยอย่างน้อยต้องมอีงค์ประกอบคอื 
ต้องมีการให้ข้อมลูข่าวสาร มกีารพดูคยุกนั เปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมใน
การตัดสินใจ แล้วถึงแม้การตัดสินใจจะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ แต่
ก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อย ไม่ใช่การท�าลายเสียงข้างน้อย รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ” นพ.นิรันดร์กล่าว
 ส�าหรับทางออก นพ.นิรันดร์กล่าวว่า ควรต้องมีการก�าหนด
กฎเกณฑ์ว่าพ้ืนที่ลักษณะใดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการต้ังเสา 
โดยอาศยับญัญตัท้ิองถิน่หรอืกตกิาการโซนนิง่ทีเ่หมาะสม ในประเด็น
เรื่องการมีส่วนร่วม ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความส�าคัญ 
กับกระบวนการตัดสินใจ ในขณะท่ีกระบวนการให้ใบอนุญาต ก็ต้อง
มีการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนการให้ใบอนุญาต ซึ่ง
หากปรากฏภายหลงัว่าบรษิทัเอกชนท�าผดิหลกัเกณฑ์ กต้็องยตุทินัที 
ไม่ใช่ใช้วิธีให้บริษัทเอกชนจ่ายค่าปรับเพียงอย่างเดียว โดยทั้งหมดนี ้
ต้องมีการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มา
ร่วมดูแลด้วย

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาเรื่อง “ปัญหาและทางออก” ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์” จัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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พันธกิจ
ในมิติการปฏิรูปสื่อ
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“เกมพ

นันบ
นห

น้าจอ-ห
น้าป

ัด” การรู้เท
่าทันสื่อของผู้บ

ริโภ
คและความรับ

ผิดชอบ
ของสื่อ

ปีแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่
ยุคทีวีดิจิตอล: กสทช.
ควรท�ำอย่ำงไรให้บรรลุ

เจตนำรมณ์กำรปฏิรูปสื่อ
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หลายคนสงสัยว่าการมีทีวีดิจิตอล นอกจากมีจ�านวนช่องให้รับชมมากขึ้นและ

คมชัดขึ้น แต่เนื้อหายังคงเดิมหรือไม่ เพราะหากพิจารณาความเคลื่อนไหวใน

การเปลีย่นผ่านสูย่คุทวีดีจิติอลในขณะนี ้กย็งัไม่เหน็แนวทางว่าจะเกดิทางเลอืก

ใหม่ให้กบัสงัคมไทยได้อย่างไร โดยเฉพาะช่องบรกิารสาธารณะจ�านวน 12 ช่อง 

ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดสรรช่อง และสุดท้ายอาจกลายเป็นการ

จัดสรรช่องให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ อันไม่น�าไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปสื่อ

เพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่เป็นความมุ่งหมายแต่แรกเริ่ม
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ตัวแทนอาจปกป้องประโยชน์ตนเองมากกว่าผู้บริโภค

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในการเปล่ียนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล มี 5 
ประเด็นที่ต้องการกล่าวถึง
 1) ในทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มีทฤษฎีที่เรียกว่า
ทฤษฎีตัวแทน กล่าวคือ เวลาที่เรามีตัวแทน พฤติกรรมของตัวแทน
มักผิดจากที่เราคาดหวังไว้เสมอ เพราะตัวแทนก็มีผลประโยชน์ของ
เขาเองเช่นกัน โจทย์จึงอยู่ท่ีจะสร้างแรงจูงใจหรือแรงกดดันอย่างไร
เพื่อให้ผลประโยชน์ของ กสทช. กับของผู้บริโภคไปด้วยกันได้
 2) คนจ�านวนมากยงัขาดความเข้าใจเรือ่งเทคโนโลย ีการสร้าง
ความเข้าใจเรือ่ง 3G คอือะไร ทวีดีจิติอลคอือะไร เพราะหากไม่เข้าใจก็
มักเกดิความระแวง กสทช. ต้องท�าให้ประชาชนเกดิความไว้ใจให้ได้
 3) สิ่งที่จะท�าให้ประชาชนไว้ใจ กสทช. มากที่สุดคือเรื่อง 
ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือเรื่องการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และท�าให้ประชาชนรู้ว่าตนเองมีสิทธิอะไรบ้าง
 4) เรื่อง Beauty Contest (วิธีคัดเลือกคุณสมบัติ) เพื่อให ้
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทช่องบริการสาธารณะ ซึ่งต้องไม่ใช ่
กรรมการภายในตดัสนิกนัเอง เพราดไูม่โปร่งใสและขาดความน่าเชือ่ถอื  
เพราะฉะนั้นในการประกวดคุณสมบัติก็ต้องให้คนนอกที่น่าเชื่อถือ 
มาเป็นกรรมการเพื่อตัดสินอย่างเป็นธรรม
 5) เวลาที่รัฐเป็นเจ้าของสื่อ “ต้องระวัง” เพราะถ้ากระทรวง
เป็นเจ้าของช่อง ก็มีโอกาสเกิด Organizer ประจ�ากระทรวง ซึ่งเชื่อ
ว่าแต่ละปีจะมีเงินรั่วไหลจ�านวนมาก

ก่อนแจกช่อง ต้องเข้าใจก่อนว่าบริการสาธารณะคืออะไร

 สุวรรณา สมบัติรักษาสุข สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
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มหาวทิยาลัย ตัง้ค�าถามว่า ก่อนที ่กสทช. จะให้ช่องรายการสาธารณะ
กบัใคร สงัคมไทยมคีวามเข้าใจถงึความหมายของประเภทช่องบรกิาร
สาธารณะกนัแล้วหรอืยงั โดยกฎหมายก�าหนดว่ารปูแบบรายการต้อง
น�าเสนอข่าวสารหรอืสาระประโยชน์ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซน็ต์ แต่อะไร
คือเกณฑ์ของเนื้อหาว่าเป็นข่าวสารหรือสาระประโยชน์ และจะวัดกัน
อย่างไร
 “กสทช. ต้องสร้างเกณฑ์เรื่อง Beauty Contest ...ถ้าคนที่ 
จะท�ารายการบริการสาธารณะไม่เคยรู้ว่าบริการสาธารณะคืออะไร  
จะแต่งตัวถูกได้อย่างไร”

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวถึงโจทย์ว่าจะท�าอย่างไรให้
แรงจูงใจของ กสทช. กับผู้บริโภคไปด้วยกันได้

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

‘เวลาท่ีรัฐเป็นเจ้าของสื่อ “ต้องระวัง” เพราะถ้ากระทรวงเป็น
เจ้าของช่อง ก็มีโอกาสเกิด Organizer ประจ�ากระทรวง ซึ่งเชื่อ
ว่าแต่ละปีจะมีเงินรั่วไหลจ�านวนมาก’
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 สุวรรณาเล่าย้อนหลังถึงเหตุการณ์ในยุคที่มีความขัดแย้ง
ทางการเมืองจนน�ามาสู่การออกกฎหมาย 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อสารมวลชนในปี 2551 คือ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยตั้ง
ประเดน็ว่ามีข้อทีน่่าสงัเกตคอื ท�าไมกฎหมาย 2 ฉบบันีแ้ยกกนัออกใน 
ช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมให้ค�าตอบว่า เนื่องเพราะมีความกังวลกันว่า
ถ้าปล่อยให้รอไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ และ
มีการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ก็ไม่มีหลักประกันใดเลยว่าทีวีสาธารณะจะ
เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ จึงมีการออก พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพฯ ขึ้นโดยตรง ซึ่งตามมาด้วยการตั้งสถานี Thai PBS
 “มาตรา 43 ใน พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ 
เขียนเนื้อหาและคุณค่าของทีวีสาธารณะไว้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง แต่
วันนี้ กสทช. ก�าลังจะแจกคลื่นความถี่ 12 ช่องรายการ โดยไม่มีการ
เขียนเกณฑ์เนื้อหาและคุณค่าว่าต้องท�าอะไร แล้วที่น่าแปลกใจก็คือ
เริ่มมีการขอใช้คลื่นฯ กันแล้ว”
 สวุรรณาตัง้ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิว่า มกีารแจกช่องให้รายเดมิคอื
ช่อง 5 ซึง่มาจากกองทพับก ช่อง 11 ซึง่มาจากกรมประชาสมัพนัธ์ และ 
Thai PBS ซึ่งมาจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ 
รวมถึงมีการให้ช่องเด็กและครอบครัวกับ Thai PBS ตามบันทึกข้อ
ตกลง MOU ระหว่าง กสทช. กบั Thai PBS การให้ช่องกบัรายเดมินั้น  

‘กสทช. ต้องสร้างเกณฑ์เรื่อง Beauty Contest ...ถ้าคนที่ 
จะท�ารายการบริการสาธารณะไม่เคยรู้ว่าบริการสาธารณะ 
คืออะไร จะแต่งตัวถูกได้อย่างไร’

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข
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มีการอ ้างว ่าเป ็นการย ้ายจากทีวีอนาล็อกมาบนทีวี ดิ จิตอล 
ซึ่งพอเข้าใจได้ แต่การให้ช่องเด็กและครอบครัวกับ Thai PBS นั้น  
เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องการท�า  
MOU ไว้
 นอกจากน้ี สูตรการแบ่งช่องรายการท่ีมีการแบ่งให้รายเดิม
จ�านวน 3 ช่อง แบ่งให้กิจการบริการสาธารณะประเภท 1 ซึ่งเป็นช่อง
เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ จ�านวน 3 
ช่อง ประเภท 2 ซึง่เป็นช่องเพือ่ความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภัย
สาธารณะ จ�านวน 2 ช่อง และประเภท 3 ซึ่งเป็นช่องเพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจอนัดรีะหว่างรฐับาลกบัประชาชนและรฐัสภากบัประชาชน 
การให้การศึกษาเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ รวมถงึเป็นช่องบรกิารข้อมลูข่าวสาร
ให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ค�าถามคือใช้หลักเกณฑ์อะไรในการ
แบ่งสัดส่วนช่องในแต่ละประเภทรายการ
 “ในฐานะท่ีเป็นคนท่ีมีส่วนร่วมร่าง พ.ร.บ. การประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ในตอนยกร่างมีแค่วรรค
แรกวรรคเดียวที่เป็นบริการสาธารณะประเภท 1 ส่วนวรรคสองและ
วรรคสามที่เป็นเรื่องความมั่นคงและอื่นๆ มาโผล่ในชั้นกรรมาธิการ
ก่อนบังคับใช้กฎหมาย ความผิดปกติท่ีเห็นคือการแบ่งช่องตาม
ประเภท 1 เป็นการแบ่งตามเนื้อหารายการ ส่วนประเภท 2 และ 3 
เป็นการแบ่งตามกลุม่ผลประโยชน์ ซึง่ไม่ได้ก�าลงัเรยีกร้องว่าต้องมช่ีอง 

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข

‘ความผิดปกติที่เห็นคือการแบ่งช่องตามกลุ่มผลประโยชน์  
ซึง่ไม่ไดก้�าลงัเรยีกร้องว่าต้องมชีอ่งเพือ่ใคร แต่ก�าลงัตัง้ค�าถาม
ต่อมาตรฐานในการตั้งเกณฑ์’
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เพื่อใคร แตก่�าลังตั้งค�าถามต่อมาตรฐานในการตั้งเกณฑ์” สุวรรณาย�้า
ประเด็นแสดงจุดยืน
 
จัดความสัมพันธ์ใหม่ในการปฏิรูป

 ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กล่าวว่า ต้องเริม่ต้นจากการมองว่าเจตนารมณ์ 
ของการปฏริปูสือ่คอือะไร ซึง่กค็อืเพ่ือแก้ไขการผกูขาดการเป็นเจ้าของ 
การผูกขาดเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องเน้ือหา ท่ีผ่านมาส่ือถูกครอบง�า
ผ่านระบบรัฐและระบบทุน แล้วประชาชนเป็นแค่ผู้ชม แต่ในปัจจุบัน
พบว่ามีองค์กรทีท่�าหน้าทีอ่สิระในการก�ากบัดแูลแล้ว พบว่าภาคธุรกจิ
มีความสามารถในการเข้าถึงมากกว่า ขณะที่ภาคประชาชนยังไม่มี
ความสามารถในการเข้าถึง สื่อได้ท�าหน้าที่เพื่อรองรับเรื่องการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมแล้วหรือยัง กลุ่มศาสนา ชาติพันธุ์ ได้เข้าถึงสื่อหรือยัง 
กสทช. ยังไม่เคยตอบค�าถามเหล่านี้เลย แต่ทีวีดิจิตอลก�าลังมาแล้ว

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ถามหาเกณฑ์ในการแบ่งช่องรายการทีวี
ประเภทบริการสาธารณะว่าคืออะไร
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ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล
บริการสาธารณะ

 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
 1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่หนึ่ง ออกให้ส�าหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริม 
ความรู ้  การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และ
การส่งเสริมอาชีพอื่นๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่สอง ออกให้ส�าหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของ
รัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
 3) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสาม ออกให้ส�าหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล
กับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ บรกิาร
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คน
ด้อยโอกาส หรอืกลุม่ความสนใจทีม่กีจิกรรมเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะอื่น



183

กะเทาะ กสทช.

 ดร.จิรพรตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์และเจตจ�านงในการ
ปฏิรูปสื่อว่า
 1) ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนของกลุ่มช่องรายการและปนเปกัน 
ยกตัวอย่างกลุ่มรายการข่าวสารและสาระประโยชน์เป็นการแบ่งตาม
รูปแบบรายการ กลุ่มรายการประเภทท่ัวไปเป็นการแบ่งตามเนื้อหา
รายการ กลุ่มรายการประเภทเด็กและเยาวชนเป็นการแบ่งตามกลุ่ม
ผู้ชม สุดท้ายเลยไม่แน่ใจว่าครอบคลุมกลุ่มผู้ชมทั้งหมดจริงหรือไม่
 2) หากมองเรื่องเทคโนโลยี เหตุผลอะไรที่ใครควรได้รับ
จดัสรรช่องความคมชดัสงู เพ่ือคนทีม่เีงนิซือ้หรอืเพือ่บรกิารสาธารณะ
 3) เรื่องสิทธิประมูล มีเกณฑ์บอกว่า ผู ้ประกอบการไม่
สามารถประมูลได้มากกว่า 1 รายการในแต่ละกลุ่มรายการ แสดงว่า 
ผูป้ระกอบการรายหนึง่สามารถประมลูได้ทัง้ 3 กลุม่รายการ ซึง่เป็นเรือ่ง 
ของศกัยภาพในการท�าธรุกจิ แล้วแนวคดิเรือ่งการจดัสรรคลืน่ความถี่
ให้เกดิการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมตามแนวคดิการปฏิรปูส่ืออยูต่รงไหน
 4) ในการจัดสรรช่องบริการสาธารณะ มีการบอกว่าให้
ช่องรายการส�ารองกับผู้ประกอบการรายเดิมท่ีออกอากาศในระบบ 
อนาล็อก ได้แก่ ช่อง 5 ช่อง 11 และช่อง Thai PBS ซึ่งฟังดูดี เพราะ 
มีการคงสทิธใิห้ผูป้ระกอบการรายเดมิ แต่ช่อง 5 และช่อง 11 ประกาศ
แล้วหรือยังว่าจะเป็นช่องที่ให้บริการสาธารณะ ส่วน Thai PBS ซึ่ง
เป็นทีวีสาธารณะอยู่แล้ว ก็ได้รับสิทธิในฐานะผู้ประกอบการรายเดิม 
แต่ กสทช. กลับมีข้อตกลงเพิ่มช่องให้อีกช่องด้วยการไปเซ็น MOU 

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์

‘มองแล ้วเห็นว ่าในขณะน้ียังไม ่มีความพยายามจัดสรร 
ความสัมพันธ์ใหม่เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปสื่อเลย’
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กัน โดยกฎหมายไม่เคยมีการพูดการจัดสรรด้วยวิธีการเซ็น MOU จึง
อยากทราบหลักเกณฑ์
 5) บริการสาธารณะประเภท 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความ
มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ยังไม่มีการขยายความว่า
คอือะไร ส่วนบรกิารสาธารณะประเภท 3 ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ
ความเข้าใจอนัดรีะหว่างรฐับาลกบัประชาชน และรฐัสภากบัประชาชน 
รวมถึงการสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ ซึง่จรงิๆ กค็อืเนือ้หาของช่องกรมประชาสมัพนัธ์นัน่เอง 
สามารถรวมช่องได้หรอืไม่ หรอื กสทช. มใีนใจอยูแ่ล้วว่าจะให้ช่องกบัใคร
 “มองแล้วเหน็ว่าในขณะนีย้งัไม่มคีวามพยายามจดัสรรความ
สมัพนัธ์ใหม่เพือ่น�าไปสูก่ารปฏริปูสือ่เลย” คอืบทสรปุจากคณบดคีณะ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่ามุ่งจัดสรรคลื่นความถี่ แต่มองไม่เห็นสังคม

 ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบัน
พัฒนาสื่อภาคประชาชน กล่าวว่า ปีทองของการคุ้มครองผู้บริโภค
นั้น ผู้บริโภคคือประชาชน ส่วนปีทองคือการปลดปล่อยผู้บริโภค
ไปสู่ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ตามรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ใช่เพียงผู้รับส่ือท่ี
เมื่อมีปัญหาก็มาร้องเรียน แต่อยู่ในฐานะเจ้าของคลื่นความถี่ ดังนั้น
ประชาชนต้องเข้ามาตรวจสอบ กสทช. เพราะสิ่งที่เป็นข้อวินิจฉัย
ของคน 11 คน เป็นการก�าหนดอนาคตระยะยาว เพราะฉะนั้นจุด
เปลี่ยนที่ส�าคัญคือต้องสร้างการปฏิรูปท่ีแท้จริง การปฏิรูปสื่อที่แท้
จริงคือการเอาคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรมาท�าให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ นั่นหมายความว่า นอกจากมีช่องบริการสาธารณะแล้ว ไม่
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ได้หมายความว่าช่องธรุกจิจะไม่จ�าเป็นต้องรบัผดิชอบต่อสงัคม เพยีง
แต่มีเป้าหมายต่างกนั เป้าหมายของธรุกจิคอืก�าไร แต่บรกิารสาธารณะ
แสวงหาก�าไรได้แต่พอเพียงและใช้ประโยชน์สาธารณะเป็นตัวต้ังใน
การด�าเนินการ
 ในการปฏริปูสือ่ กสทช. ต้องเป็นกลไกทีท่�าให้สือ่ปฏริปูสงัคม 
มีความเป็นวิชาชีพ มีสิทธิเสรีภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม ขณะ
เดียวกันก็พัฒนาความเป็นพลเมือง ช่วยพัฒนาวิธีคิดและให้ข้อมูล
ข่าวสารเพือ่ให้ประชาชนสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างมศีกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนษุย์ การปฏริปูสือ่ต้องสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงสังคมและ
ระบบนิติธรรม รวมถึงลดความเหลื่อมล�้า
 ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชนสรุปปิดท้ายว่า 
“กสทช. ต้องตอบโจทย์นี ้อย่าไปมุง่มัน่ในเรือ่งการจดัสรรคลืน่ แต่มอง
ไม่เหน็สงัคม กสทช. ต้องระลกึว่าการจัดสรรคลืน่เป็นกลไกทีท่�าให้สือ่
ปฏริปูสงัคม ไม่ได้ต้องปฏเิสธธรุกจิ แต่เรือ่งบรกิารสาธารณะกต้็องเป็น
ประโยชน์เพือ่สาธารณะ ไม่ใช่ให้หน่วยงานรฐัใช้เพือ่สือ่สารสาธารณะ”

หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ชมมีสิทธิขอช่องคืน

 ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การปฏิรูปส่ือ 
มักเกิดขึ้นควบคู่กับการปฏิรูปการเมืองเสมอ ในสังคมไทยก็เช่น
เดียวกันที่การปฏิรูปสื่อเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง แต่ก็มีเง่ือนไขอื่นท่ีท�าให้การปฏิรูปสื่อเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ด้วย โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี เช่นเม่ือครั้งเกิดเหตุการณ์ความ 
ขัดแย้งทางการเมืองปี พ.ศ. 2553 ไม่มีใครดูช่อง 11 แม้จะมีการน�า 
คนเหนือคนอีสานมาพูดภาษาถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชุมนุมเลิกการ
ชุมนุม ซึ่งปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไปดูทีวีดาวเทียม ฟังวิทยุ
ชุมชน และติดตามสื่อออนไลน์
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 ในต่างประเทศ แนวทางการปฏริปูสือ่คอืการปฏริปูกฎหมาย
และนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหวังในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการ
ปรบัเปลีย่นเนือ้หา รวมถงึสร้างวธิปีฏบิตัทิีด่ขีองสือ่ ส�าหรบัสังคมไทย
ที่มี กสทช. แล้ว บทบาทของการปฏิรูปสื่อก็เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะและเพื่อการแข่งขัน
เสรีที่เป็นธรรม ในด้านเนื้อหา เป้าหมายคือสร้างคุณภาพเนื้อหาและ
ความหลากหลาย ปลอดจากการเซ็นเซอร์และการควบคุมแอบแฝง
 ในเรื่องทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นความหวังใหม่ มีข้อสังเกตว่าผู้ชม
ทวีดีจิติอล หรอื Eye Ball น่าจะเกอืบ 100 เปอร์เซน็ต์ เพราะทวีดิีจิตอล
ไม่เพยีงแต่เป็น Mass Media แต่ยงัจะถกูน�าพาไปออกอากาศทกุโครง
ข่าย รวมทั้งทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตามกฎ Must Carry ด้วย ใน
เชงิเนือ้หา ผูบ้รโิภคจะได้ประโยชน์จากเนือ้หารายการทีห่ลากหลายขึน้ 
ผูผ้ลติรายการอสิระมโีอกาสเข้าสูต่ลาดมากขึน้ ซึง่กห็วงัว่าทวีดีจิติอล
จะท�าให้เกิดการเปิดพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้นด้วย
 ผศ.ดร.พิรงรองย�้าว่า กสทช. ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าทีวี
ดิจิตอลนี้จะเป็นโอกาสหรือการผูกขาด
 “หากกระทรวง ทบวง กรม เข้ามาครอบครองและมีการ
บิดเบือนค�าว่าสาธารณะ สุดท้ายถ้าผู้ชมสะท้อนว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และผู้ชมเข้มแข็งพอ ก็สามารถเรียกร้องให้ 

‘กสทช. ต้องตอบโจทย์นี้ อย่าไปมุ่งมั่นในเรื่องการจัดสรรคลื่น 
แต่มองไม่เห็นสังคม กสทช. ต้องระลึกว่าการจัดสรรคลื่นเป็น
กลไกที่ท�าให้สื่อปฏิรูปสังคม ไม่ได้ต้องปฏิเสธธุรกิจ แต่เรื่อง
บริการสาธารณะก็ต้องเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะ ไม่ใช่ให้
หน่วยงานรัฐใช้เพื่อสื่อสารสาธารณะ’

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
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เรียบเรียงจากเวทีสาธารณะ NBTC Public Forum “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” จัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 
ส�านักงาน กสทช.

ลดสัดส่วนช่องลงได้ เพราะถือว่าไม่ได้ท�าประโยชน์สาธารณะ แต่มา
ครอบครองคลื่นความถี่เท่านั้น”
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กำรก�ำกับสื่อ
ในยุคดิจิตอล
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ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมามสีือ่ใหม่เกดิขึน้พร้อมๆ กบัปรากฏการณ์หลอมรวมสือ่ 

ขณะเดยีวกนัประเทศไทยกก็�าลงัก้าวเข้าสูย่คุดจิติอล ภมูทิศัน์ของการสือ่สารใน

ปัจจุบันจึงแตกต่างจากอดีต ซึ่งในด้านหนึ่งก็ถือเป็นโจทย์ท้าทายและเป็นเรื่อง

ใหม่ส�าหรับ กสทช. ในฐานะองค์กรก�ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ว่าจะมีหลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลสื่อและ

คุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างไร เพือ่ให้การสือ่สารมพีลงัในการขบัเคลือ่นการพฒันา

ประเทศและสร้างสังคมประชาธิปไตย



191

กะเทาะ กสทช.

ประเด็นร้อนในยุคเปลี่ยนผ่าน

 ผศ.ดร.ธวชัชยั จติรภาษ์นนัท์ กรรมการ กสทช. เปิดเผย
ว่า เรื่องการครองสิทธิข้ามสื่อ (Cross Media Ownership) หมายถึง 
การถือครองสื่อหลักทั้งสามสื่อ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
โดยกฎหมายได้เขยีนก�ากบัไว้ว่าให้ป้องกนัการถอืครองสทิธข้ิามสือ่ ใน
ต่างประเทศก็มีการถกเถียงเรื่องนี้เช่นกัน โดยมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและ
ต่อต้าน ฝ่ายต่อต้านการครองสทิธข้ิามสือ่มองว่า ไม่อยากให้ผูป้ระกอบ
การรายเดยีวหรอืบรษิทัเดยีวถอืครองทัง้สามสือ่ เพราะสือ่มอีทิธพิลต่อ
ความคดิของคน ถ้าถอืครองสือ่ทัง้หมดกจ็ะเกดิการครอบง�าทางความ
คิดต่อสังคมได้ ส่วนฝ่ายที่มองว่ากฎนี้ไม่ควรมีหรือควรปรับปรุง มอง
ว่าแนวคดิดงักล่าวล้าสมยัไปแล้ว ไม่เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนัทีส่ือ่มช่ีอง
ทางใหม่ๆ มากมาย และมีบทบาทมากขึ้น เช่น สื่อใหม่ หรือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 ส�าหรับฝั่งผู้ประกอบการไทยมีแนวคิดไม่เห็นด้วยกับการ
ห้าม เพราะมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย และหลายรายมีสื่อในมือทั้งสาม
ช่องทางอยู่แล้ว โดยเห็นข้อดีว่าเป็นการช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม กสทช. เคยจ้างที่ปรึกษามาศึกษาเรื่องนี้ ได้
เสนอข้อแนะน�าว่า ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็ไม่ควรถือครองสิทธิทั้งสาม
สื่อ แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กสามารถท�าได้ ส่วนเกณฑ์ว่าบริษัทใหญ่หรือ

กำรเปลี่ยนผ่ำนดิจิตอลทีวี โอกำสและ
ข้อพึงระวังส�ำหรับองค์กรก�ำกับ
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บริษัทเล็กแบ่งแยกกันตรงไหน ค�าตอบคือให้ดูที่ส่วนแบ่งการตลาด 
(Market Share) ซึง่กข็ึน้อยูก่บัว่าต้องการอะลุม่อล่วยหรอืเข้มงวด โดย
ถ้าต้องการอะลุม่อล่วยกก็�าหนดเกณฑ์ส่วนแบ่งการตลาดไว้สงู เพือ่ให้
บรษิทัส่วนใหญ่สามารถถอืครองสทิธข้ิามสือ่ได้ แต่ถ้าต้องการเข้มงวด
กก็�าหนดเกณฑ์ส่วนแบ่งการตลาดไว้น้อย เพือ่ให้รายเลก็จรงิๆ เท่านัน้
ที่สามารถครองสิทธิข้ามสื่อได้
 ส่วนเรือ่งการก�ากบัเนือ้หา มสีือ่มวลชนต่อต้านกนัมากเกีย่ว
กบักฎของ กสทช. นัน่คอื ร่างประกาศหลกัเกณฑ์การก�ากบัดูแลเนือ้หา
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ตาม 
มาตรา 37 พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งคิดว่าเป็นเพราะมีการเขียนถึงแนวปฏิบัติมากจนเกิน
ไป สื่อมวลชนจึงรู้สึกว่า กสทช. เข้ามาก้าวล่วงการท�างานมากเกินไป 
เหมือนมาออกค�าสั่งว่าสื่อควรท�างานอย่างไร แทนท่ีจะควบคุมแค่ว่า
เนื้อหาลักษณะใดที่ผิด ลักษณะใดที่ไม่อนุญาต

ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลทีวีของสหรัฐอเมริกา

 Jonathan D. Levy จาก คณะกรรมการสื่อสารรัฐบาล
กลาง (Federal Communications Commission: FCC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ประเด็นหน่ึงท่ีเป็นค�าถามเกิดขึ้นในทุก
ประเทศคือ ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์อยู่เดิมควรได้รับใบอนุญาต
ดิจิตอลทีวีต่อเนื่องไปเลยหรือไม่ ในสหรัฐอเมริกามีการให้ใบอนุญาต
กับสถานีที่ด�าเนินการอยู่แล้วต่อเน่ืองไปเลย แต่ในประเทศไทยอาจ
ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
 ในส่วนของภาคธุรกิจ สังเกตว่ามีผู้ประกอบการหลายระดับ 
คือมีผู้ให้บริการโครงข่ายหรือสถานี และมีผู้ผลิตรายการหรือเนื้อหา 
โดยผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายจะน�าเนือ้หาจากผูผ้ลติรายการต่างๆ มาออก
อากาศ แต่เท่าที่ทราบ ผู้ให้บริการโครงข่ายของไทยมีเพียง 4 ราย คือ 
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อสมท. Thai PBS และฝ่ายทหาร ซึง่อาจไม่เอือ้ให้เกดิการแข่งขนัทีด่นีกั
 นอกจากนี้  เท ่าที่ทราบ ผู ้ชมโทรทัศน์ส ่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยดฟูรทีวี ีแต่กม็บีางส่วนทีด่ทูวีใีนระบบทีต้่องเสยีเงนิ ดงันัน้ 
อาจต้องน�ากฎเรื่อง Must Carry9 มาใช้ด้วย
 เรื่องบริการที่ต้องครอบคลุม ประเด็นหนึ่งท่ีส�าคัญในช่วง
เปลีย่นผ่านสูด่จิิตอลทวีคีอือปุกรณ์ การทีท่กุคนจะได้รบัชมดจิติอลทวีี 
ก็ต้องซื้อโทรทัศน์ใหม่ หรือใช้กล่องรับสัญญาณ เพื่อแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเป็นอนาล็อก ดังน้ันจะต้องแน่ใจว่ากล่องรับสัญญาณมีราคา
ไม่แพงและหาซือ้ได้ รวมทัง้รฐับาลอาจใช้กลไกอดุหนนุเพือ่ช่วยเหลอื
 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน รัฐบาลแต่ละประเทศใช้กลไกอุดหนุนไม่
เหมือนกนั อย่างในสหรฐัอเมรกิา รฐับาลอดุหนนุเรือ่งกล่องรบัสัญญาณ
โดยออกคูปองมูลค่า 40 ดอลลาร์ ขณะท่ีบางประเทศอาจอุดหนุน 
อุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่นเสาอากาศ เพราะบางครัวเรือนจ�าเป็นต้อง 
ติดตั้งเสาอากาศใหม่

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. 
ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงโอกาสและ
ข้อที่องค์กรก�ากับดูแลพึงระวัง

9
Must Carry คือ หลักเกณฑ์ก�าหนดให้รายการใน “ฟรีทีวี” ต้องสามารถดูได้ผ่านทุกช่องทาง ไม่

ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรือระบบผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ไม่ว่าจะมีค่าสมาชิกหรือไม่ก็ตาม
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 ผู้แทน FCC เล่าต่อว่า ทุกครัวเรือนสามารถโทรศัพท์แจ้ง
ขอรบัคปูองได้โดยไม่ต้องเสยีเงนิ หรอืใช้วธิสีมคัรผ่านอนิเทอร์เนต็กไ็ด้ 
บางประเทศอาจใช้วิธีการก�าหนดเพดานว่าต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไร
จึงมีสิทธิได้รับการอุดหนุน แต่รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นว่าถ้าใช้วิธีการนี้  
ก็จะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการเก็บข้อมูล  
จึงตัดสินใจใช้วิธีให้คูปองกับทุกครัวเรือนโดยไม่เลือก
 ในการแจกจ่ายกล่องรบัสญัญาณ บรษิทัผูผ้ลติกล่องต้องมใีบ
อนญุาตเพือ่ให้แน่ใจว่าสนิค้ามมีาตรฐาน หลงัจากนัน้กแ็จกจ่ายไปตาม
ช่องทางขายปลกีปกต ิซึง่บางยีห้่อมรีาคาแพงกว่า 40 ดอลลาร์ แต่บาง
ยี่ห้อก็ถูกกว่า 40 ดอลลาร์ การแจกคูปอง 40 ดอลลาร์ จึงเป็นการดึง
ราคาให้กล่องไม่ให้ราคาแพงด้วย
 ส่วนเรือ่งการสือ่สารสาธารณะ มกีารระดมทรพัยากรทัง้จาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การศึกษากับผู้บริโภค และบังคับให้
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมทั้งเคเบิลทีวีต้องช่วยเผยแพร่ข้อมูล ตลอด
จนขอความร่วมมือไปยังภาคประชาสังคมต่างๆ ท้ังกลุ่มที่ท�างานกับ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และชาติพันธุ์ ให้ช่วยเผยแพร่อีกทางหนึ่ง
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 “แม้ว่ามคีนเพยีงส่วนน้อยทีไ่ม่ได้พดูภาษาองักฤษ แต่เพือ่ให้
แน่ใจว่าข้อมลูเข้าถงึคนทกุกลุม่ เราจดัท�าเอกสารเผยแพร่ข้อมลูถงึ 29 
ภาษา รวมทั้งมีอาสาสมัครกว่า 400 คน เข้าไปพูดให้ชุมชนฟัง และมี
บางส่วนที่ไปเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านเพ่ือพูดคุยท�าความเข้าใจด้วย 
แล้วก็พบว่ามีบางครัวเรือนไม่สามารถใช้กล่องรับสัญญาณได้ เพราะ
ไม่ได้แกะห่อพลาสติกแล้วใส่แบตเตอรี่ เราอาจคิดว่ามันง่าย แต่ก็มี
บางคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ”
 ในเรื่องเชิงเทคนิค มีการเปิด Call Center ให้ประชาชนที่มี
ข้อสงสัยโทรศัพท์เข้ามาถามโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ ในช่วง
ระยะเปลีย่นผ่านทีม่กีารส่งกระจายภาพพร้อมกนัทัง้ระบบดจิติอลและ
ระบบอนาล็อก ทุกสถานีมีการตกลงกันว่าเวลา 1 ทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ผู้ชมโทรทัศน์มากท่ีสุด คือเวลาของการสื่อสารเรื่องนี้ โดยมีการขึ้น
ข้อความทางจอโทรทัศน์ว่า “ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ แสดงว่าโทรทัศน์
ของท่านรับชมระบบดิจิตอลได้” ซึ่งหมายความว่าผู้เห็นข้อความ 
ดังกล่าวสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ แต่หากไม่สามารถรับชมได้  

Jonathan D. Levy

‘แม้ว่ามีคนเพียงส่วนน้อยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ แต่เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมลูเข้าถงึคนทกุกลุม่ เราจดัท�าเอกสารเผยแพร่ข้อมลู
ถึง 29 ภาษา รวมท้ังมีอาสาสมัครกว่า 400 คน เข้าไปพูดให้
ชุมชนฟัง และมีบางส่วนที่ไปเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านเพื่อพูด
คุยท�าความเข้าใจด้วย แล้วก็พบว่ามีบางครัวเรือนไม่สามารถ
ใช้กล่องรับสัญญาณได้ เพราะไม่ได้แกะห่อพลาสติกแล้วใส่
แบตเตอรี่ เราอาจคิดว่ามันง่าย แต่ก็มีบางคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจริงๆ’
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กจ็ะเหน็ข้อความ “ถ้าคณุเหน็ข้อความนี ้แสดงว่าโทรทศัน์ของท่านยงั
ไม่พร้อมรับสัญญาณดิจิตอลได้” แล้วถ้าอยากรับชมได้ ก็ให้โทรศัพท์
ไปที่ Call Center

กติกายุคอนาล็อกไม่เหมาะก�ากับยุคดิจิตอล

 มงคล ลีลาธรรม รองผู้อ�านวยการองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) กล่าว
ว่า กสทช. เปรียบเหมือนซูเปอร์แมน ต้องท�าภารกิจหลายอย่างไป 
ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่การปฏิรูปสื่อไปจนถึงการจัดสรรคล่ืนความถี่ 
จึงไม่แปลกที่มีเสียงร้องขออะไรมากมาย
 “หากจะว่าไปแล้วในเรื่องกิจการโทรทัศน์ กสทช. มีภารกิจ
หนักมาก เพราะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เป็นล้านล้านบาท อยู่
ท่ามกลางกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึง
กลุ่มธุรกิจโฆษณาต่างๆ ผลประโยชน์ตรงนี้จึงต้องพึงระวัง”
 เรือ่งการปฏริปูสือ่ กสทช. ควรให้องค์กรสือ่สร้างกนัขึน้มาเอง
โดยยดึโยงกบัภาคประชาสงัคม แล้วให้ภาคพลเมอืงก่อตัง้เป็นองค์กร

มงคล ลีลาธรรม รอง ผอ. Thai PBS แนะว่า
ในการปฎิรูปสื่อ กสทช. ควรให้องค์กรสื่อร่วม
มือกันสร้างโดยยึดโยงกับภาคประชาชน
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อาสาสมัครขึน้มาตรวจสอบหรอืเฝ้าระวงัสือ่ ซึง่ถ้าท�าได้ลกัษณะนี ้เชือ่
ว่างานของ กสทช. จะเบาลง เข้าใจว่าตอนนี ้กสทช. พยายามไปก�ากบั
เรื่องการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเสรีภาพ แต่ถ้าลงไปก�ากับ
เรื่องวิธีการ ก็ต้องมีรายละเอียด มีความเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ปฏิบัติร้องเรียน โดยการตัดสินต้องอยู่บนความถูกต้อง รอบด้าน 
เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นเรื่องดุลยพินิจ การออกแบบวิธีการก�ากับจึงไม่ใช่เรื่องของการ
ใช้อ�านาจอย่างเดียว แต่ต้องมีศิลปะในการก�ากับ อย่างไรก็ตาม  
ถ้า กสทช. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมตรวจสอบและ
ก�ากับกันเอง ก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้น
 มงคลระบุประเด็นที่อยากชวนมองคือ ในการก�ากับดูแลส่ือ
มีศัพท์อยู่ 2 ค�า คือ ค�าว่า Fit หมายถึงเหมาะสมกับภูมิทัศน์ (Land-
scape) และค�าว่า Proper หมายถึงเหมาะสมที่จะท�าเพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทว่าพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว 
โดยต้องการเสพเนื้อหาที่มีความหลากหลายมากขึ้น
 มีการส�ารวจขององค์กรสือ่ระหว่างประเทศเมือ่เดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2556 พบว่า คนไทยออนไลน์เฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งมาก
เป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจ�านวน 27 ชั่วโมงนี้
มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกคือ 23 ชั่วโมง และผู้ใช้ 40 เปอร์เซ็นต์มีอายุ 
ต�า่กว่า 20 ปี เพราะฉะนัน้การจะควบคมุผูช้มเสพสือ่ในช่วง Prime Time  

มงคล ลีลาธรรม

‘หากจะว่าไปแล้วในเร่ืองกิจการโทรทัศน์ กสทช. มีภารกิจ
หนักมาก เพราะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เป็นล้านล้านบาท  
อยู่ท่ามกลางกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
รวมถึงกลุ ่มธุรกิจโฆษณาต่างๆ ผลประโยชน์ตรงนี้จึงต้อง 
พึงระวัง’
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จงึเป็นเรือ่งยาก เพราะพฤตกิรรมเป็นลกัษณะ Anywhere Anytime พดู
ง่ายๆ คือรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนไทยเปลี่ยนไป กล่าวคือ
เช้าตืน่ขึน้มากอ็อนไลน์โดยโทรศพัท์เคลือ่นที ่ช่วงเวลาท�างาน 9.00 – 
18.00 น. ออนไลน์ผ่าน PC ของออฟฟิศ เลิกงาน ระหว่างนั่งรถกลับ
บ้านก็ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถึงบ้านก็เปิด Tablet ยิ่งไปกว่า
นั้น พบอีกว่าคนไทย 93 เปอร์เซ็นต์ใช้ Social Media คิดเป็นสัดส่วน
ผู้ใช้มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว โจทย์ของ กสทช. ในการก�ากบัดูแลดิจิตอล
ทีวีจึงไม่ใช่ขอบเขตแบบเดิมเหมือนยุคอนาล็อกอีกต่อไป

ปฏิรูปสื่อเพื่อเป็นกลไกภาคพลเมือง

 รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั แสดงความเหน็ว่า เป้าหมายหลกัของการปฏริปูสือ่คอื 
เพื่อท�าให้สื่อเป็นกลไกของภาคพลเมือง และท�าให้หลุดจากการเป็น
กลไกของภาครัฐเหมือนในอดีต
 “แม้ว่าการปฏิรูปสื่อเม่ือสมัยปี พ.ศ. 2535 ยุคนั้นอาจจะ
ยังมองไม่เห็นเรื่องดิจิตอลหรือสื่อใหม่มากนัก แต่การมีส่ือใหม่ก็ช่วย
ให้การเป็นกลไกของภาคพลเมอืงบรรลเุป้าหมายได้มากขึน้ แต่ในภาพ
ตรงกันข้าม สื่อก็มีอิทธิพลค่อนข้างสูงในสังคมไทย ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่ใช้สื่อกันเยอะมาก เพราะฉะนั้น กสทช. จึงมีบทบาท
ส�าคญัอย่างมาก ในเรือ่งทีว่่าจะวางกตกิาอย่างไรเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ในภาพรวม”
 ในเรื่องของการวางกฎกติกา รศ.ดร.นวลน้อยระบุว่า ส่ิงท่ี
นกัเศรษฐศาสตร์สนใจคอืท�าอย่างไรให้กฎกตกิาเหล่านีส้ามารถท�าให้
เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ใช้สื่อ ทั้งผู้ให้บริการและ
ประชาชนที่รับชมสื่อ รวมถึงคิดว่าท�าอย่างไรให้มีรายการดีๆ ด้วย 
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเดียว
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 ประเด็นท่ีสองเรื่องการถือครองสิทธิข้ามส่ือ ในยุคอนาล็อก
อาจถอืเป็นเรือ่งทีน่่ากงัวลเพราะมสีถานไีม่มาก แต่พอเป็นยคุดจิติอล 
คิดว่าไม่น่ากังวลนัก และเห็นด้วยกับผู้ประกอบการท่ีว่า การใช้ส่ือ
หลายๆ ช่องทางช่วยลดต้นทนุ แต่สิง่ที ่กสทช. ต้องระวงัคอืท�าอย่างไร
ให้เกิดการแข่งขันระหว่างสื่อต่างๆ
 “ในระยะแรกอาจไม่เป็นปัญหามาก เพราะเรายงัไม่รูอ้ะไรเป็น
อะไร เราไม่สามารถใช้จนิตนาการแบบเดมิแล้วคดิไปว่าอนาคตจะเป็น
อะไรตั้งแต่ต้น ถึงกระนั้นก็ต้องระวังเรื่องการควบรวมกิจการ เพราะ
โดยทั่วไปช่วงที่เกิดสื่อขึ้นในระยะแรกๆ ไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อนาน
วนัเข้า สือ่ทีเ่หนอืกว่าจะมกีลไกบางอย่างทีท่�าให้สือ่ทีเ่ก่งน้อยกว่าเก่ง
น้อยลงไปอีก และคนที่เก่งมากขึ้น สุดท้ายก็จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ใน
วงการ”
 ประเด็นสุดท้ายคือการควบคุมเนื้อหา ประเทศส่วนใหญ่ที่
เป็นประชาธิปไตยจะควบคุมเนื้อหาเท่าที่จ�าเป็น เท่าที่ผิดกฎหมาย 
และจะพยายามไม่ใช้ดุลยพินิจมากจนเกินไป แต่ร่างประกาศหลัก
เกณฑ์การก�ากบัดแูลเนือ้หารายการฯ ตามมาตรา 37 ของ กสทช. นัน้ 
รศ.ดร.นวลน้อยวิจารณ์ว่า กสทช. ตีความและท�าเกินจ�าเป็น ซึ่งการ
ควบคุมถือเป็น Negative Approach กสทช. ควรรู้จักใช้วิธี Positive 
Approach คอืท�าอย่างไรให้เกดิการเรยีนรูแ้ละเท่าทนัสือ่ มากกว่าทีจ่ะ 
ท�าตัวเป็นคนคุมกฎเพียงอย่างเดียว
 “เวลาพูดถึงศีลธรรม ก็เกิดค�าถามว่ามันเป็นศีลธรรมของ
ใคร จรงิอยูว่่ามนัอาจมศีลีธรรมร่วมในบางเรือ่ง เช่น การเผยแพร่ภาพ
ลามกอนาจาร การกระท�ารนุแรงกบัเดก็ แต่กม็ศีลีธรรมอกีประเภทคอื
เป็นศลีธรรมเฉพาะกลุม่ ดงันัน้เราจะเอาศลีธรรมเฉพาะกลุม่ไปบงัคบั
ให้คนกลุ่มอื่นคิดแบบเดียวกันก็คงไม่ได้”

เรยีบเรยีงจากการบรรยาย-ซกัถามเรือ่ง Digital TV Transition: Caveats and Opportunities 
for Regulator จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 ส�านักงาน กสทช.
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เสรีภาพในการสื่อสาร บทเรียนจาก Occupy Wall Street

 Timothy Karr จาก Free Press กล่าวว่า รฐับาลมบีทบาท
ทีต้่องคุ้มครองเสรภีาพ และต้องให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถงึ
เครือ่งมอืสือ่สารเหล่านัน้ด้วย เพราะฉะนัน้การมกีฎหมายรองรบัสทิธิ
เสรีภาพนั้นยังไม่พอ แต่ทุกคนต้องพยายามปกป้องเสรีภาพในการ
พูดและการแสดงออกทางความคิดเห็นด้วย
 ในสหรฐัอเมรกิามกีรณศีกึษาหนึง่คอื Occupy Wall Street 
หรอืปฏบิตักิารยดึครอง Wall Street ด้วยการระดมพลไปน่ังประท้วง
ที่ลานสาธารณะแห่งหนึ่งบนเกาะแมนฮัตตัน ตลอดจนมีผู้คนจาก
เมืองต่างๆ ออกมาประท้วงอย่างกว้างขวางเช่นกัน
 เหมอืนกบัอกีหลายๆ ประเทศทัว่โลกทีผู่ค้นส่วนใหญ่ไม่ได้
รบัประโยชน์จากนโยบาย ในขณะทีม่คีนเพยีง 1 เปอร์เซน็ต์ครอบง�า
นโยบายทุกอย่างในสหรัฐอเมริกา
 ในปฏิบัติการยึดครอง Wall Street นั้น ประชาชนใช้สื่อ
ใหม่ในการสื่อสาร โดยสร้างระบบการสื่อสารขึ้นในกลุ่มผู้ประท้วง 
เนื่องจากสื่อหลักอย่างทีวีเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ โดยผู้
ประท้วงใช้กล้องวิดีโอ สมาร์ตโฟน บันทึกเนื้อหา แล้วแบ่งปันเรื่อง
ราวสู่สังคมผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์และสือ่ไร้สายต่างๆ นอกจาก
นี้ ยังมีการจัดตั้งทีมนักข่าวพลเมืองขึ้นมาท�าหน้าที่รายงานข่าวและ
น�าเสนอเนื้อหา
 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่เป็นภัยคุกคามคือ นักข่าว
พลเมืองหลายคนถูกจับ สื่อสังคมออนไลน์ของหลายคนถูกปิด และ
การสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงมวลชนที่ไม่มีสื่อดิจิตอล
 “ผู้วางนโยบายต้องมคีวามรบัผดิชอบและคุม้ครองเสรภีาพ
ในการสื่อสารของผู้บริโภค ผู้วางนโยบายต้องไม่กลายเป็นผู้ปิดเปิด
ระบบการสื่อสารเหล่านี้เสียเอง รวมถึงก�ากับดูแลโดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้”

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากการบรรยายหัวข้อ Broadcasting Free Speech and the 
Pro-sumers in the Digital Age จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม
ชั้น 1 ส�านักงาน กสทช. เสรีภาพในการสื่อสาร บทเรียนจาก Occupy Wall Street
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ส่งเสริมการเข้าถึง แทนการก�ากับเนื้อหา

 Jonathan D. Levy จาก คณะกรรมการสื่อสารรัฐบาล 
กลาง (Federal Communications Commission: FCC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปล่ียนมุมมองเรื่องการหลอมรวมสื่อ
ในสหรัฐอเมริกาว่า เริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2539 เมื่อบริษัททาง
ด้านโทรคมนาคมให้บริการด้านเสียงและภาพด้วย มีการบริการ
วิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญย่ิงคือเรื่องลิขสิทธิ์  
ในแง่ทีท่กุคนเข้าถงึเนือ้หาได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ เคเบลิทวีกีส็ามารถน�า
รายการมาเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฉะนั้นจึงเป็นประเด็นเรื่อง
ลิขสิทธิ์ว่าจะป้องกันอย่างไรไม่ให้มีการบันทึกและน�าไปฉายซ�้าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
 อย่างไรก็ดี การหลอมรวมสื่อระหว่าง Broadband กับ
สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับท้องถิ่นผลิต
เนื้อหาของตนเองขึ้นมาได้ แนวโน้มของสหรัฐอเมริกา ถ้าอยากรับรู้
ข่าวท้องถิ่น ก็สามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ต แล้วค้นหาเว็บไซต์ของ
หนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ได้ ซึง่ปัจจบุนัความแตกต่างระหว่างเวบ็ไซต์ท้อง
ถิ่นกับเว็บไซต์ทั่วไปก็แทบไม่มีแล้ว ขณะเดียวกัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็
ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากแทนที่จะรับชมสื่อทีวีแบบเดิม ด้วยเหตุนี้ 
เป้าหมายหน่ึงของ FCC คอืท�าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถงึระบบ 
Broadband หรอือนิเทอร์เนต็ รวมถงึเข้าถงึเนือ้หาต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่ 
ดังนั้น FCC จึงคิดว่า หากไปก�ากับความเป็นเจ้าของสื่อที่มีอยู่ใน

กำรก�ำกับสื่อใหม่ในยุคหลอมรวม
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ปัจจบุนั อาจกลายเป็นการปิดกัน้การใช้ประโยชน์จากสือ่ใหม่กเ็ป็นได้
 ในเรื่องการก�ากับเน้ือหา หลายประเทศมีการก�ากับเนื้อหา
ของสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของชาติ แต่ตอนนี้
สถานการณ์ของสื่อเปลี่ยนไปแล้ว โดยสื่อใหม่ไม่ถูกควบคุม สุดท้ายก็
อาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับสื่อหลัก และไม่สามารถแข่งขันได้
 แม้บางรัฐบาลจะทุ่มเททรัพยากรเพื่อไปก�ากับเนื้อหาใน
อนิเทอร์เน็ต ซึง่ในทีส่ดุกใ็ช่ว่าจะท�าได้ ขณะเดยีวกนักไ็ม่ได้หมายความ 
ว่ารัฐบาลจะไม่ท�าอะไรเลยในด้านเน้ือหา รัฐบาลสามารถก�าหนดเป้า
หมายได้ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้กลไกตลาดเสรีก็ตาม นั่นคือการอุดหนุน
รายการที่มีเนื้อหาดีๆ และเป็นประโยชน์กับสาธารณะ แทนการนั่ง
ก�ากับเนื้อหาและสถานี

ภัยคุกคามใหม่ในยุคหลอมรวมสื่อ

 Timothy Karr จาก Free Press เล่าว่า การรณรงค์ของ 
Free Press ในการปฏิรูปโครงสร้างมีเป้าหมายใหญ่คือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 เมื่อพูดถึง Broadband สหรัฐอเมริกายังไม่เคยมีกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ ข้อดใีนยคุดจิติอลคอื ประชาชน
ออกมาแสดงออกทางความคิดเห็นมากขึ้น ในอดีตการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพคือการปกป้องเสรีภาพของสื่อซึ่งเป็นเชิงสถาบัน แต่พอ
เป็นการสื่อสารในยุคดิจิตอล สถาบันสื่อไม่ได้ครอบง�าสังคมอีกต่อไป
แล้ว เพราะปัจเจกบุคคลสามารถแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต ขณะ
เดียวกันการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นก็ท�าได้ยากด้วย
 อย่างไรก็ตาม ในยุคดิจิตอลก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่างเรื่องการสมัครใช้งานบริการต่างๆ ใน
อินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Twitter ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลส่วนตัว
ของผูใ้ช้ บางครัง้อาจน�าข้อมลูของเราไปขายให้กบัใครไม่รู ้หรอืร่วมมอื
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กบัรฐัในการละเมดิสทิธข้ิอมลูส่วนตวัของเราได้ ซึง่กรณเีช่นนีก้ไ็ม่รูว่้า
จะไปร้องเรียนกับใคร
 “ยุคหลอมรวมสื่อช่วยเปิดโลกให้ประชาชนได้แสดงออก ได้
พูดกันมากขึ้น แต่ก็เพิ่มภัยคุกคามเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว”

การก�ากับเนื้อหา “มาไกลแล้ว อย่าก้าวถอยหลัง”

 รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระ กล่าวถึง
สถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงรอยต่อการหลอมรวมสือ่ และการ
เข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีว่า ในเรื่องขององค์กรก�ากับดูแลก็มีการเปลี่ยน
ผ่านจากเดมิทีร่ฐัควบคมุเรือ่งของการใช้สือ่วทิย ุโทรทศัน์ การใช้คลืน่
ความถี่ และการควบคุมเนื้อหา มาสู่ภารกิจใหม่ในการก�ากับดูแลเพื่อ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สิทธิเสรีภาพของสื่อและประชาชนเช่นกัน
 รศ.ดร.อุบลรัตน์เล่าว่า ในอดีตไม่มีการก�ากับส่ือ เพราะ 
หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของและด�าเนินการเอง จนในปี พ.ศ. 2498 มี 
พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้น จึงมีการก�ากับสื่อเป็นครั้งแรก หลังจาก
น้ันมี กบว. (คณะกรรมการบรหิารวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์) 
เกิดขึ้น ความหมายของ กบว. ก็คือการเซ็นเซอร์ แต่หน้าที่ของ กบว. 
ไม่ได้ก�ากับกิจการ เพราะกิจการยังคงอยู่ในมือรัฐ กบว. ท�าหน้าที่แค่
ควบคุมเนื้อหา ในยุคแรกนี้แม้กระทั่งรายการบันเทิงก็ต้องส่งสคริปต์
ไปให้ กบว. ตรวจ

‘ยุคหลอมรวมสื่อช่วยเปิดโลกให้ประชาชนได้แสดงออก ได้พูด
กันมากขึ้น แต่ก็เพิ่มภัยคุกคามเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว’

Timothy Karr
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 ในปี พ.ศ. 2519 มีการตั้งคณะกรรมการตรวจเซ็นเซอร์ข่าว
และเซ็นเซอร์โฆษณา โดยกรรมการมาจากส่วนราชการต่างๆ ส่วน
การก�ากบักจิการนัน้ หน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่ทีไ่ด้สมัปทานคอืหน่วย
งานทางด้านทหารกจ็ะก�ากบักจิการของตนเอง ไม่มกีารเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร สัญญาสัมปทานเป็นอย่างไร ค่าสัมปทานเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้ 
กลายเป็นความลับด�ามืด
 ในยุคที่สองเป็นยุคที่มีองค์กรก�ากับคือ กกช. (กองงานคณะ
กรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรม
ประชาสัมพันธ์) มีภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกับภาครัฐมากขึ้น แต่
การตรวจเซ็นเซอร์ก็ยังมีอยู่ โดยเปลี่ยนให้แต่ละสถานีมีอนุกรรมการ
เซน็เซอร์กนัภายใน แม้ในยคุทีส่องนีม้กีารก�ากบัร่วม (Co-regulation) 
เกิดขึ้นแล้ว แต่เกิดขึ้นในการเซ็นเซอร์โฆษณา โดยมีตัวแทนจาก
สมาคมโฆษณาเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย
 พอถึงยุคท่ีสามเป็นยุคของ กสทช. ซ่ึงอยู่ในนิเวศของส่ือ
ใหม่ จ�านวนสื่อมีปริมาณมากและหลากหลาย โดยมีภาคเอกชนเป็น
หลัก ในขณะที่ทีวีก็มีช่องเพิ่มมากขึ้น มีทั้งทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี ทีวี

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระ ชี้ปฎิรูป 
สื่อมาไกลแล้ว กสทช. อย่าพาถอยหลังด้วยการมุ่ง
ก�ากับด้านเนื้อหา
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อนิเทอร์เนต็ เกดิวทิยชุมุชน ปัจเจกบคุคลนบัหลายล้านสามารถเข้าถงึ 
Social Media และเป็นผูพ้ดูโดยตรง อาจถอืว่าเป็นยคุทีม่สีทิธเิสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็น (Free Speech) ยุคแรกของไทย
 อย่างไรก็ตาม จารีตท่ีเคยก�ากับกันมา ก็ยังส่งผลต่อวิธีคิด
ของคณะกรรมการ กสทช. รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ�า เป็นจารีตที่วิตก
กังวลกับเรื่องความเปิดกว้างของสื่อและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่ง กสทช. คงรู้สึกว่าไม่มีมาตรการในการควบคุม จึงต้องมี
ประกาศตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ประกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เพือ่ความมัน่ใจ แต่สิง่ทีอ่ยากตัง้ข้อสงัเกต
คือ ประกาศน้ีพูดถึงเรื่องการล้มล้างการปกครอง ความมั่นคง และ 
ศีลธรรม แต่ไม่มีการพูดประเด็นเรื่อง “ความรุนแรง” เลย
 “ประกาศนี้พาเราย้อนกลับไปยุค พ.ศ. 2519 ได้อย่าง 
น่าประหลาดใจ ตอนนั้นเป็นประกาศของคณะปฏิรูป แต่ตอนนี้เป็น
ประกาศของ กสทช. กน่็าสนใจว่าเรารกัทีจ่ะย้อนอดตีและเกบ็ของเก่า
กนัพอสมควร ซึง่ตอนนีก้ลายเป็นประเดน็ขดัแย้งคอื สงัคมบอกไม่เอา 
แต่ กสทช. บอกขอเดินหน้า”
 ขณะที่ประเด็นท้าทายเรื่องการก�ากับกิจการของ กสทช. ดู
เหมือนการท�างานส่วนใหญ่ของ กสทช. จะเป็นการท�างานกับภาค

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

‘ประกาศน้ีพาเราย้อนกลับไปยุค พ.ศ. 2519 ได้อย่าง 
น่าประหลาดใจ ตอนนั้นเป็นประกาศของคณะปฏิรูป แต่ตอนนี้
เป็นประกาศของ กสทช. ก็น่าสนใจว่าเรารักที่จะย้อนอดีตและ
เก็บของเก่ากันพอสมควร ซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นขัดแย้ง
คือ สังคมบอกไม่เอา แต่ กสทช. บอกขอเดินหน้า’
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ธุรกิจที่มาขอใบอนุญาต แต่ว่าภาคประชาสังคมไม่ค่อยมีโอกาสได้
เข้าไปมีส่วนร่วม อาจเพราะเป็นเรือ่งเทคนคิทีเ่ข้าใจยาก เช่น เป็นเรือ่ง
เทคโนโลยี เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ FCC พยายาม
ชี้ว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากท่ีเป็นงานหลักขององค์กรก�ากับดูแลเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมได้ แต่ กสทช. กลับก�าลังโยกบทบาท
หลักในการก�ากับกิจการไปเป็นการก�ากับเนื้อหา
 “จุดเด่นของประเทศไทยคือการเซ็นเซอร์เนื้อหา แต่จุดอ่อน
คือการก�ากับกิจการ”
 รศ.ดร.อุบลรัตน์ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงความพยายามของ 
กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ในการผลักดันให้เกิด Co-reguration ระหว่างภาค
วิชาชีพ วิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ต้องก�าหนดเป้าหมาย
ให้ชัด ไม่ใช่กลายเป็นไปช่วย กสทช. ก�ากับเนื้อหา แต่ต้องท�าหน้าที่
คุ้มครองสิทธิให้ภาคประชาชนได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า 
เช่นการเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา เป็นต้น

รักษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 สุวรรณา สมบัติรักษาสุข สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งประเด็นว่า กสทช. ก�าลังเข้าใจรัฐธรรมนูญผิดทาง
หรือไม่ โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ก�าหนดให้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
ถกูลดิรอนไม่ได้ ขณะทีม่าตรา 47 ซึง่เป็นเพยีงมาตราเดยีวทีใ่ห้อ�านาจ 
กสทช. ในการจดัสรรคลืน่ความถีท่ีเ่ป็นทรพัยากรของชาต ิเพราะฉะนัน้ 
หน้าที่ของ กสทช. คือการก�ากับกิจการ ซ่ึงน่ันหมายความว่าควร 
ช่วยเหลือให้สื่อก�ากับกันเองผ่านมาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 
ทว่าที่ผ่านมา กสทช. กลับไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับหน้าที่หลัก เช่น 
เรื่องการขอคืนคลื่นความถี่ เรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นหน้าที่ที่สังคมคาดหวัง
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 “ในอดีตปัญหาเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นปัญหา
การเมืองระดับชาติและเป็นปัญหาท่ีฝังลึกลงไปในระดับชุมชน การ
มีองค์กรมาจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะนี้ปีกที่
เป็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ก็ไม่ท�า ปีกที่เป็นเรื่องการขอคืนคลื่น
ความถี่ก็ไม่ท�า สิ่งที่ท�าคือกลับไปให้น�้าหนักในการก�ากับเนื้อหา” 
 สวุรรณาเปิดฉากวจิารณ์ พร้อมตัง้ค�าถามว่า “สงัคมประชาธปิไตย 
แบบไหนที่เราก�าลังจะไป ถ้า กสทช. ยังมีแนวคิดในลักษณะนี้”
 ต่อกรณีร่างประกาศหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลเนื้อหา 
รายการฯ ตามมาตรา 37 พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สุวรรณามองว่า ประกาศเป็นกฎหมาย
ระดับรอง กสทช. ไม่มีทางที่จะออกกฎหมายให้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ
ได้ ในขณะท่ีตอนยกร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ฯ นั้น ยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเน้ือหาหลายอย่างใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ สิ่งท่ีต้องท�าตอนน้ีคือทบทวนว่าร่างประกาศขัดแย้ง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข

‘ในอดีตปัญหาเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ เป ็นปัญหา
การเมืองระดับชาติและเป็นปัญหาที่ฝังลึกลงไปในระดับชุมชน 
การมีองค์กรมาจดัระเบยีบคลืน่ความถีถ่อืเป็นเรือ่งทีด่ ีแต่ขณะ
นี้ปีกที่เป็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ก็ ไม่ท�า ปีกที่เป็นเรื่อง
การขอคืนคลื่นความถี่ก็ ไม่ท�า สิ่งที่ท�าคือกลับไปให้น�้าหนักใน
การก�ากับเนื้อหา’
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เรียบเรียงจากการเสวนาเรื่อง New Media Regulation in the Convergence Era จัดเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 ส�านักงาน กสทช.

 “แทนที ่กสทช. จะเป็นผูไ้ปก�ากบัเนือ้หา ท่านควรสร้างกลไก
ในการก�ากับเนื้อหาผ่านองค์กรสื่อเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ผูบ้ริโภคดกีว่า น่ีคอืหวัใจในภารกจิก�ากบัเนือ้หาของ กสทช.” เป็นข้อเสนอ 
แนะทิ้งท้ายจากสุวรรณา
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“เกมพนันบนหน้ำจอ- 
หน้ำปัด” กำรรู้เท่ำทัน
สื่อของผู้บริโภคและ

ควำมรับผิดชอบของสื่อ
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ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 

2555 ชี้ว่า ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ความนิยมเล่นพนันฟุตบอลไต่ล�าดับจาก

อันดับ 7 ขึ้นสู่อันดับ 4 โดยในแต่ละปีมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าแสนล้านบาท 

ยิ่งในปีไหนที่มีเกมการแข่งขันนัดส�าคัญๆ อย่างฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิง

แชมป์แห่งชาติยุโรปด้วยแล้ว เม็ดเงินหมุนเวียนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก พร้อมกับมีนัก

พนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 หนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ “การพนันบอล” มีอัตราการเติบโตสูง

พรวดอย่างรวดเรว็ เนือ่งเพราะเทคโนโลยกีารส่ือสารทีท่�าให้ทกุคนทัว่โลกร่วมชม

ร่วมเชยีร์เกมการแข่งขนัไปพร้อมๆ กนัได้ อีกทัง้ยงัสามารถได้รบัข่าวสารข้อมลู

จากสื่อต่างๆ ได้อย่างฉับไว ซ่ึงบางครั้งการน�าเสนอเนื้อหาของสื่อมีลักษณะ

ของการชีช่้องพนนั หรอืกระตุน้ให้เกดิความอยากเล่นพนนั นอกจากนี ้บางสือ่ 

ยังเชิญชวนให้เสี่ยงโชคด้วยการทายผลการแข่งขันผ่านการส่ง SMS ในขณะที ่

นักพนันก็สามารถแทงบอลได้อย่างง่ายดายผ่าน SMS และสื่อออนไลน์ต่างๆ 

เช่นกัน
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หลอมรวมสื่อ ปัจจัยเพิ่มพนันบอล

 รศ.ดร.กุลทิพย ์  ศาสตระรุ จิ  คณะนิเทศศาสตร ์  
มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ กล่าวถงึสถานการณ์ปัญหาการเล่นพนนั 
บอลในปัจจุบันว่า ต้องยอมรับว่าโครงสร้างและภูมิทัศน์ของส่ือมีการ
หลอมรวมกันมากขึ้น ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ ท�าให้มีการน�า
เสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การเติบโตของโทรทัศน์ดาวเทียม
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมทายผลการแข่งขันฟุตบอล ก็มีส่วน
กระตุน้ให้มกีารเล่นพนนับอลกนัมากขึน้ รวมทัง้เทคโนโลยกีารส่ือสาร
ทีก้่าวหน้า ทัง้โทรศพัท์มอืถอื เวบ็ไซต์ โซเชยีล มเีดยีต่างๆ ทีส่ามารถ
เชื่อมตอ่ข้อมลูได้รวดเรว็ ท�าให้เขา้ถงึการเล่นพนนับอลอย่างง่ายดาย
 ในส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์เดิมๆ ก็ยังใช้ได้ เช่น
การชิงโชคทายผลฟุตบอลผ่าน SMS หรือหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ
ก็ให้มีการจัดทายผลผ่านทางไปรษณียบัตร โดยมีมูลค่าของรางวัล
เป็นสิ่งจูงใจ เช่น บ้าน เงินสด รถยนต์ โดยในภาพรวมจ�านวนเงิน
หมุนเวียนน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ�้า เพราะช่องทางมีเพิ่มมากขึ้น โดย
สามารถแทงผ่านโต๊ะบอล แทงผ่านเวบ็ไซต์ ซึง่จะมกีารอธบิายวธิกีาร
เล่นอย่างละเอียด มีช่องทางการฝาก-ถอนเงินอย่างครบถ้วน บริการ
ถอนเงนิฉกุเฉนิ ทายผลบอลก่อนแล้วค่อยจ่ายทหีลงั ซึง่สามารถพนนั
ทายผลบอลได้ชนดิ real time วนิาทต่ีอวนิาท ีหรอืแม้แต่ค่ายโทรศพัท์
มือถือก็มีส่วนร่วมในการให้ทายผลบอลผ่าน application 
 “นอกจากลกัษณะการสือ่สารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในหลายครัง้
การน�าเสนอเนื้อหารายการของสื่อก็มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ชมผู้ฟังอยาก
เล่นพนันด้วย”
 ในประเด็นนี้ รศ.ดร.กุลทิพย์ขยายความว่า มีนักพากษ์บอล 
ดีเจ พิธีกร ผู้ด�าเนินรายการหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการรายการกีฬา
มากมาย ซึ่งบางคนก็พูดรุกเร้าว่าจะเลือกเชียร์ข้างไหน ทีมใดเป็น
ต่อทีมใด มากน้อยกว่ากันขนาดไหน ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าว 
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หลายคน ก็บอกโจ่งแจ้งผ่านรายการว่าชอบทีมใด เชียร์ทีมใด แสดง
ตนเป็นสาวกชัดเจน ใส่เสื้อทีมชัดเจน
 “ธุรกิจส่ือทุกวันน้ีเป็นทุนนิยมเต็มรูปแบบ ธุรกิจด้านกีฬามี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ มากมาย หรือแม้กระท่ังเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายนักการเมือง แต่ก็มีความหวังกับ กสทช. ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในฐานะท่ีมีอ�านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับ
สื่อ ขณะเดียวกันอยากให้น�าผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือผลเสียจากการ
เล่นพนันบอลมาออกสื่อเยอะๆ เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงสภาพความ 
เป็นจรงิของการเล่นพนนั ทัง้เรือ่งหนีส้นิ โดนซ้อม-รมุท�าร้าย ผลกระทบ 
ต่อครอบครัว”

เยาวชนไม่เท่าทันสื่อ เหยื่อพนันบอล

 เยาวชนที่เคยเสพติดพนันบอลคนหนึ่ง เล่าว่า เริ่มเล่น
พนันบอลมาตั้งแต่ตอนเรียน ม.2 โดยเริ่มจากการอ่านหนังสือพิมพ์
กีฬา และมาวิพากษ์วิจารณ์กับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนมีความเห็น
และชอบไม่ตรงกัน เลยมีการพนันบอลกันขึ้น และก็เล่นกันเรื่อยมา 
เพราะสมัยนั้นตอนเย็นจะฟังรายการวิทยุ มีรายการวิเคราะห์ผลบอล 
ทีมไหนน่าจะชนะ ทีมไหนน่าจะเข้ารอบ ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าน่า
สนุก ก็เลยไปเล่นที่โต๊ะบอล จนกระทั่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ก็ไปหา
โต๊ะบอลเถื่อนเล่นอีก เคยเล่นมากสุดครั้งละ 8,000 บาท แม้เสีย แต่ 
ไม่คิดจะเลิกเล่นเพราะหวังเอาคืน จนวันหนึ่งเริ่มคิดว่าเราหมกมุ่น
เกินไป วันๆ ไม่ท�าอะไร นั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมือนขาดออก
จากโลกภายนอก เพราะก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันฟุตบอลมีตลอด 
24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเป็นบอลอาร์เจนตินา บราซิล พอช่วง
บ่ายก็เป็นบอลเกาหลี ญี่ปุ่น พอช่วงเย็นก็เป็นบอลไทย ค�่าก็เป็นบอล
พรีเมียร์ลีก
 “การเข้าถึงโต๊ะพนันบอลก็สามารถท�าได้ง่าย จากสถาบัน
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ที่ผมเรียนอยู่ เดินไปไม่เกิน 150 เมตร มีโต๊ะรับแทงไม่ต�่ากว่า 4 ที่ 
ต�ารวจท้องท่ีก็ไม่ท�าอะไร เพราะได้เงินจากโต๊ะพนันเหล่านี้ แม้จะ
มีต�ารวจกองปราบปรามมา ก็จะมีสายกระซิบบอกให้ปิดโต๊ะก่อน 
หรือไม่ก็ปิดร้านหลบเจ้าหน้าที่”
 ส�าหรับข้อเสนอ อดีตเหยื่อพนันบอลรายนี้กล่าวว่า อยากให้
ส่งเสรมิเยาวชนให้รูเ้ท่าทนัสือ่ เพราะดกีว่าไปห้ามเล่นพนนั ซึง่เชือ่ว่า
ไม่ได้ผล
 ด้าน ศิริ สาระผล บรรณาธิการข่าวกีฬา และผู้ประกาศ
ข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 มองว่า ปัญหาพนัน
บอลจะโทษแต่สือ่เพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ เพราะสือ่กเ็หมอืนเหรยีญสอง
ด้าน ส�าหรบันโยบายในการน�าเสนอข่าวกฬีาของทางสถานจีะน�าเสนอ
ในลกัษณะการวเิคราะห์เกมแต่ละคูว่่าเป็นอย่างไร เกมการแข่งจะสนกุ
อย่างไร สิ่งนี้จะสร้างอารมณ์ให้คนดูรู้สึกสนุก ไม่ใช่การฟันธงว่าใคร
จะชนะ ใครจะแพ้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเข้า
ถึงสื่อได้ง่าย ซึ่งสื่อจากจานดาวเทียมเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง เพราะ
มีจ�านวนช่องรายการเป็นร้อยช่อง หลายช่องมีเนื้อหาเรื่องการพนัน 
เกีย่วข้อง ค�าถามคอืใครจะเป็นผูท้�าหน้าทีด่แูลตรงนี ้ส่วนเรือ่งจรรยาบรรณ 
ของสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมานาน และปลูกฝังกันมาตั้งแต่ใน
ระดับมหาวิทยาลัย แต่บางครั้งเงินก็อาจซื้อจรรยาบรรณของบางคน
ได้ ดังนั้นคิดว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละสถานี 
ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

‘ธุรกิจด้านกีฬามีความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ มากมาย หรือ
แม้กระทัง่เชือ่มโยงกบัเครอืข่ายนกัการเมอืง แต่กม็คีวามหวังกบั 
กสทช. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในฐานะที่มีอ�านาจในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้กับสื่อ’

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
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สภาวิชาชีพฯ ชี้คุมจรรยาบรรณสื่อ

 รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี สภาวิชาชีพกิจการการ
แพร่ภาพและการกระจายเสยีง (ประเทศไทย) กล่าวว่า การพฒันา
บุคลากรวิชาชีพสื่อและจรรยาบรรณถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ผ่านมา 
ไม่เคยมกีารเขยีนเรือ่งการพนนัไว้ในกฎเกณฑ์หรอืข้อบงัคบัทีช่ดัเจน
 “อันที่จริงรายการฟุตบอลก็เหมือนรายการกีฬาอื่นๆ ที่ต้อง
เอาจุดน่าสนใจมาพูด เพียงแต่การถ่ายทอดรายการฟุตบอลมันมี
บรรยากาศของการพนันเข้ามาเก่ียวข้อง มีบรรยากาศกองเชียร์ใน
สนามแข่ง เป็นกฬีาทีค่นทกุเพศทกุวยันยิม กย็ิง่สร้างอารมณ์ร่วม และ
น�าไปสูก่ารเสีย่งทายผลบอล ดงันัน้ผูด้�าเนนิรายการหรอืผูบ้รรยายต้อง
ไม่เชญิชวนหรอืกระตุน้อารมณ์ให้คนรูส้กึอยากพนนั หรอืเป็นผูเ้ปิดโต๊ะ
พนันเสยีเอง และท�าอย่างไรให้ผูช้มรายการมเีกราะป้องกนัหรอืเท่าทนั
สื่อ เช่น กสทช. ขอความร่วมมือไปยังสื่อต่างๆ โดยในช่วงการแข่งขัน
ฟตุบอล ให้มีการจดัท�าสปอตรณรงค์หรอืรายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึโทษ
ของการเล่นพนัน เพื่อให้คนดูมีภูมิต้านทานในการรับชมมากขึ้น เช่น
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เดยีวกบัในระหว่างการถ่ายทอดการแข่งขนั กใ็ห้มตัีววิง่ทีเ่ป็นข้อความ
รณรงค์ และในระหว่างพักครึ่งการแข่งขัน ก็สอดแทรกการรณรงค์ที่
น่าสนใจ เป็นต้น ขณะเดียวกันทางสื่อเองก็ต้องพัฒนาคุณภาพและ
ความรับผิดชอบของคนท�ารายการ รวมท้ังคัดกรองคุณภาพของคน
ท�ารายการตั้งแต่ก่อนเข้ามาท�าสื่อ”
 นอกจากน้ี รศ.อรุณีประภาเห็นว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สถานศกึษา กค็วรเอาใจใส่และรูเ้ท่าทนัการใช้เทคโนโลยใีนการสือ่สาร
ของเยาวชนด้วย และหน่วยงานต่างๆ ควรร่วมมือกัน เพราะหาก
เยาวชนหลงเข้าไปสู่วงการพนันแล้ว เป็นสิ่งยากที่จะหลุดออกมาได้ 
ซึ่งนับเป็นความเสียหายของสังคมในภาพรวม

จับพนันออน์ไลน์ ยากกว่าจับพนันโต๊ะ

 ในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการพนัน 
บัญชา อินทรวิเศษ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478 เรือ่งการพจิารณา
อนญุาตทีเ่กีย่วกบัพนนั แบ่งการพนนัเป็น 4 ประเภท คอื 1) การพนนั
ในบัญชี ก ซึ่งเป็นการพนันประเภทรุนแรง ไม่สามารถอนุญาตได้เลย 
เช่น ไฮโล 2) การพนนัในบญัช ีข ซึง่สามารถขออนญุาตได้ตามเงือ่นไข
ที่รัฐมนตรีก�าหนดไว้ เช่นการเสี่ยงโชคในงานกาชาด 3) การพนันท่ี 

‘ผู้ด�าเนินรายการหรือผู้บรรยายต้องไม่เชิญชวนหรือกระตุ้น
อารมณ์ให้คนรู้สึกอยากพนัน หรือเป็นผู้เปิดโต๊ะพนันเสียเอง 
และท�าอย่างไรให้ผู้ชมรายการมีเกราะป้องกันหรือเท่าทันสื่อ’

รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี
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ไม่ได้ระบไุว้ทัง้ในบญัช ีก และบญัช ีข ซึง่ไม่สามารถขออนญุาตได้ เช่น 
การพนนับอล และ 4) การชงิโชค หรอืการจดัให้มกีารแถมพก หรอืจดั
ให้มรีางวลัชงิโชค ซึง่โดยหลกัการแล้วแม้ไม่ใช่การพนนั แต่ต้องมกีาร
ควบคุมให้มีความถูกต้อง โปร่งใส กิจการในกลุ่มนี้เช่น การส่ง SMS 
ทายผลแล้วแจกรางวลั อย่างไรกต็าม การจัดให้ทายผลในลกัษณะทีม่ี
การแบ่งปันผลประโยชน์แฝงเร้น หรอืมเีจตนาเพือ่แสวงหารายได้จาก
ส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นรายได้หลัก ถือว่าผิดกฎหมาย เช่นการให้
ส่ง SMS ทายผลในอัตราราคาที่สูงกว่าปกติ โดยมากพบการกระท�า
ผิดลักษณะเช่นนี้ในสื่อดาวเทียม
 ส�าหรับมาตรการในการป้องปรามปัญหา ทางกรมการ
ปกครองมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน และมี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดท่ัวประเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับ
สือ่ในพืน้ทีไ่ด้เข้าใจและรบัรูข้้อกฎหมาย หรอืหากพบว่ามกีารเล่นการ
พนนัทีผ่ดิกฎหมาย กส็ามารถแจ้งได้ทีก่รมการปกครอง ซึง่จะส่งเรือ่ง
ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องที่ด�าเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี การให้ไปตามจับ
โต๊ะพนนัต่างๆ กย็งัเป็นเรือ่งง่ายกว่าการจบัการพนนัผ่านทางเวบ็ไซต์ 
เพราะอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่มีบ่อน ไม่มีสถานที่ที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มี
ความยากล�าบากในการตรวจสอบ เพราะต้องแกะ IP เพือ่หาทีอ่ยูข่อง
เครือ่งคอมพวิเตอร์ของเวบ็ไซต์นัน้ แถมบางครัง้ผูจ้ดัพนนักไ็ม่ได้อยูใ่น
ประเทศไทย จึงเป็นความยากล�าบากของการบังคับใช้กฎหมายและ
การด�าเนินคดี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นร่วมกันว่า ช่องทางการเล่นพนันใน
ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งประชาชนจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
เยาวชน มักไม่เท่าทันสื่อและไม่มีกลไกในการป้องกันตนเอง
 ส�าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. จากเวทีเสวนาคือ 
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อยากให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูป้ระกอบกจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่ท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันอย่างเคร่งครัดและ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดย กสทช. ต้องมีกลไกและเครื่องมือวัด เพื่อศึกษา
ระดับ ลักษณะของการชี้ช่องพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้สื่อเสนอรายการ
หรือเนื้อหาที่เป็นการชี้ช่องพนัน รวมท้ังส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน และการก�ากับดูแลกันเองของ
องค์กรวิชาชีพ
 นอกจากนี้ กสทช. ควรขอความร่วมมือกับสื่อต่างๆ ในการ 
ส่งเสรมิให้ประชาชนเท่าทนัการบรโิภคและใช้สือ่ โดยร่วมกบัสือ่กระแส
หลัก เคเบิลทีวี สภาวิชาชีพ ฯลฯ ออกแบบสื่อรณรงค์หรือน�าเสนอ
เรื่องราวให้เห็นถึงผลเสียของการเล่นพนัน ประสบการณ์ของคนที่
เคยตกเป็นเหยื่อการพนัน เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและความยับยั้ง
ชั่งใจในการเล่นพนัน

เรยีบเรยีงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: “บอลยโูรกบัเกมพนนับนหน้าจอ-
หน้าปัด” การรู้เท่าทันของผู้บริโภคและความรับผิดชอบของสื่อ จัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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ฟุตบอลโลก:
เกมหรือกำรพนัน กับ

บทบำทอันท้ำทำยของสื่อ
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ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 (World Cup 2014) ส�านักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) มีบทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอด

สดให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมผ่านระบบฟรีทีวีสาธารณะ คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  

ในแง่มุมหนึ่ง การถ่ายทอดสดการแข่งขันมีผลกระตุ้นการพนันในวงกว้างด้วย 

เพราะท�าให้สามารถลุ้นผลแพ้ชนะ ลุ้นได้ลุ้นเสีย กันชนิดทันทีทันใด ยิ่งเม่ือ 

รูปแบบธุรกิจพนันขยับจากบ่อนมาสู ่โลกออนไลน์มากขึ้น ท�าให้คนท่ัวไป  

รวมถงึเดก็และเยาวชน สามารถเข้าถงึได้อย่างง่ายดาย จงึเป็นเรือ่งทีท่กุฝ่ายต้อง 

ร่วมกันแก้ไขปัญหา และอาจจ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบใหม่ทั้งกระดาน
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พนันออนไลน์โต ห่วงเยาวชนเป็นเหยื่อ

 นพ.ประวทิย์  ลีส่ถาพรวงศา กรรมการกจิการกระจาย 
เสยีงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
กล่าวว่า แม้สังคมจะยอมรับเรื่องการพนันว่ามีมาแต่เดิม แต่ปัจจุบัน
รปูแบบการพนนัได้เปลีย่นแปลงจากวถิชีมุชนมาเป็นธรุกจิขนาดใหญ่ 
ขณะทีใ่นอดตีชมุชนไม่ได้ตไีก่หรอืแทงหวยกนัทกุวนั แต่ปัจจบุนัมกีาร
เล่นพนนักนัเป็นเทศกาล สามารถทายผลฟตุบอลกนัได้ทกุวนั และส่ือ
มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก ท้ังการชี้น�าและเป็นช่องทางการเล่น โดย
เยาวชนสามารถเล่นพนนักนัได้แม้กระทัง่อยูใ่นห้องนอน ด้วยการเล่น
ผ่านระบบออนไลน์ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีส่งัคมต้องร่วมกนัขดีวงปัญหา 
เพราะถ้าสังคมไหนปล่อยให้เยาวชนเล่นพนัน นั่นหมายถึงความ 
ล้มเหลวของสังคมนั้น
 “ทุกครั้งท่ีมีการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ส�าคัญๆ จ�านวนคน
เล่นพนันบอลก็จะพุ่ง ซ่ึงการแข่งขันฟุตบอลโลกหนนี้มีการถ่ายทอด
สดผ่านฟรีทีวี ในอีกด้านหนึ่งจึงน่าเป็นห่วงว่าจะส่งเสริมให้มีการเล่น
พนนัเพิม่มากขึน้ จงึมโีจทย์ว่าจะท�าอย่างไรให้สงัคมไม่ยอมรบัค่านยิม
นี ้โดยถงึแม้จะไม่สามารถท�าให้พนนับอลหายไปจากสงัคมไทยได้ แต่
ท�าอย่างไรไม่ให้การพนันแพร่ระบาด เพราะที่ผ่านมาหลังจากจบการ
แข่งขันฟุตบอล ก็มักมีข่าวตามมาว่า มีเด็กโดนท�าร้ายในโรงเรียน 
เนื่องจากถูกตามทวงหน้ี” ประวิทย์กล่าวในการเกริ่นเริ่มเวทีเสวนา
อย่างเป็นห่วงเป็นใย
 ดร.วษิณ ุวงศ์สนิศริกิลุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ธุรกิจพนันบอลของไทยเปลี่ยนจาก
การเล่นพนันผ่านโต๊ะบอลมาเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น โดยเป็นการ
น�าโครงสร้างของโต๊ะพนันบอลไปใส่ในโลกออนไลน์ และมีรูปแบบ
คล้ายกับธุรกิจเครือข่าย (Multi-level Marketing) ซึ่งพนันออนไลน์
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เป็นธรุกจิทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดด เนือ่งจากมคีวามสะดวกรวดเรว็ มี
อัตราต่อรองที่หลากหลายและดีกว่าโต๊ะบอล รวมถึงมีความปลอดภัย
มากขึน้จากการถกูปราบปราม ทีส่�าคญัยงัไม่ต้องจ่ายสนิบนให้กบัเจ้า
พนักงาน
 ทั้งนี้ ดร.วิษณุระบุว่า จากการส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบ
ประชาชนทั่วไปเล่นพนันผ่านทางเว็บไซต์สูงร้อยละ 18.58 เล่นผ่าน
โต๊ะบอลร้อยละ 17.60 และเล่นกันเองระหว่างเพื่อนฝูงร้อยละ 19.55 
ซึง่คนเหล่านีร้บัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์มากทีส่ดุ ร้อยละ 55.32 
รองลงมาเป็นสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 36.17 และสื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ 
34.57 โดยมีผู้ยอมรับว่าเคยเป็นทั้งผู้เล่นและเจ้ามือรับแทงพนันบอล
ร้อยละ 22.70 ซึง่เป็นตวัเลขทีส่งูมาก ในขณะทีผ่ลส�ารวจการเล่นพนนั
บอลในกลุ่มนักศึกษา พบว่า เล่นพนันผ่านเว็บไซต์ร้อยละ 31.10 และ
เล่นผ่านโต๊ะบอลร้อยละ 74.51 ส�าหรับพฤติกรรมกรรมการเปิดรับ
ข้อมลูข่าวสาร พบว่า เป็นการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์ถงึ
ร้อยละ 82.57 สื่อโทรทัศน์ร้อยละ 34.13 และสื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ 
30.96 โดยในกลุ่มนักศึกษา มีผู้ยอมรับว่าเคยเป็นทั้งผู้เล่นและเจ้ามือ
รับแทงพนันบอลร้อยละ 8.2

ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ธุรกิจพนัน
ออนไลน์ก�าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
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เร่งปรับปรุงกฎหมาย หาแนวร่วมจากทุกฝ่าย

 ผศ.ดร.จริศลิป์      จยาวรรณ   ศนูย์การศกึษาด้านการสือ่สาร 
และการบรกิารครบวงจร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุ ีให้ข้อมลูว่า การสกดักัน้การเข้าถงึเวบ็ไซต์พนนัออนไลน์ในทาง
เทคนิคนั้น เป็นสิ่งที่สามารถท�าได้ แต่ก็มีความล�าบากยุ่งยากเช่นกัน 
กล่าวคือ หากใช้วิธีการบล็อก IP ก็อาจพบว่าเว็บไซต์มักมีหลาย IP  
ถ้าบล็อกไม่หมด เว็บไซต์น้ันก็สามารถเชื่อมต่อได้ ส่วนการบล็อกที่ 
Url ก็มักพบว่าเว็บไซต์ผิดกฎหมายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง Url ไป
เรื่อยๆ ซึ่งก็ต้องมีคนคอยเฝ้าระวังหรือมอนิเตอร์ตลอดเวลา ขณะที่
หากใช้วธิกีารคดักรองเนือ้หา ถ้าท�าในระดบั ISP กต้็องตามไปคดักรอง 
ในทุก ISP แต่ถ้าคัดกรองในระดับ Gateway ก็ต้องเจอปัญหาการ 
คัดกรองข้อมูลในระดับมหาศาล
 “แม้จะมีการปิดกั้นเว็บไซต์พนันบอลออนไลน์ ก็ไม่ได้
หมายความว่าการเล่นพนันดังกล่าวจะหมดไป เพราะผู้เล่นก็จะกลับ
ไปเล่นพนันผ่านโต๊ะบอลมากขึ้น ตราบเท่าที่ยังมีความต้องการเล่น
พนันกันอยู่ ดังนั้นการก�ากับดูแลจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วย
กันก�ากับดูแลเพื่อลดปัญหานี้” ผศ.ดร.จิรศิลป์กล่าว
 ด้านนายไพศาล ล้ิมสถิต ศูนย์กฎหมายสุขภาพและ
จริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่า รูปแบบการเล่นพนัน
ในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไป ในขณะที ่พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478 เป็น
กฎหมายที่ล้าสมัย ที่ผ่านมาคนที่เล่นพนันส่วนใหญ่ไม่เคยถูกจับกุม
และด�าเนนิคด ีมเีพยีงร้อยละ 9 - 10 เท่านัน้ทีถ่กูจบักมุด�าเนนิคด ีโดย
กฎหมายระบุบทลงโทษผู้ที่เข้าข่ายกระท�าความผิดตามมาตรา 4 ทวิ 
มีโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
ซึง่คนทีถ่กูจบักมุด�าเนนิคดส่ีวนใหญ่ถกูปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท ดงันัน้
บทลงโทษผู้กระท�าความผิดจึงถือว่าเป็นโทษที่เบามาก
 “ข้อเสนอคอื ยกเลกิ พ.ร.บ. พนนัฉบบัเดมิ แล้วออกกฎหมาย
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ฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์พนันผิด
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทยต้องประสานกับต�ารวจและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการตดิตามตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมลูการปิดเวบ็ไซต์
พนัน โดยท�าเป็นสถิติไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อดวู่าเว็บไซต์จะ
โผล่กลบัมาอกีหรอืไม่ รวมถงึมมีาตรการเรือ่งการอายดัการท�าธรุกรรม
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน” นายไพศาลระบุ

นักวิชาการแนะวิชาชีพสื่อร่วมแก้ปัญหา

 ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 
(Media Monitor) เปิดเผยว่า จากการศึกษาปัญหาเรื่องพนันบอล
นับตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 พบว่าสื่อมีบทบาทอย่าง
มากต่อการตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นพนันบอล โดยพบว่าหลายสื่อมี
การน�าเสนอเนื้อหาทั้งในระดับที่น�าไปใช้ในการพนันได้ทันทีโดยไม่
ต้องตีความ เช่น การบอกอัตราต่อรอง การฟันธงทีมแพ้ทีมชนะ รวม
ไปถึงการชี้ช่องทางหรือแม้กระท่ังรับแทงพนันโดยตรง ซึ่งสื่อที่ต้อง
จับตาเป็นพิเศษเนื่องจากมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการพนัน คือ 
หนงัสอืพมิพ์กฬีา บรกิารข้อความสัน้ SMS บรกิารข้อความเสยีง รวม
ถงึเวบ็ไซต์ต่างๆ โดยในส่วนของหนงัสอืพมิพ์กฬีา พบว่ามทีัง้ประกาศ
โฆษณาช่องทางรับแทงพนันโดยตรงและที่แฝงอยู่ในเนื้อหาคอลัมน์
ต่างๆ ส่วน บริการข้อความสั้นและบริการข้อความเสียง พบว่ามีการ
ให้บริการข้อมูลที่ชี้ช่องพนันทั้งในลักษณะเบอร์ 0-2XXX-XXXX และ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บางกรณีเป็นบริการที่ผู้รับบริการสามารถพูด
คุยกับผู้ให้บริการได้โดยตรง ซ่ึงผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งแง่
มุมความเคลือ่นไหว รายชือ่ผูเ้ล่นทีจ่ะลงสนาม อตัราต่อรอง วเิคราะห์
ผลการแข่งขัน รวมไปถึงการให้ทัศนะแบบฟันธงทีมท่ีมีโอกาสชนะ 
ส�าหรับช่องทางเว็บไซต์ พบว่า มีท้ังเว็บไซต์ท่ีรับแทงพนันโดยตรง 
และเว็บไซต์ที่ท�าหน้าที่โฆษณาช่องทางรับแทงพนัน
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 อย่างไรก็ดี ในส่วนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผศ.ดร.เอื้อจิต 
กล่าวว่า นับตั้งแต่ กสทช. มีบทบาทในฐานะผู้ออกใบอนุญาต ท�าให้ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตหลายสถานีมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยในการ
จดัรายการ มกีารพูดคยุและวเิคราะห์การแข่งขนัด้วยความระมดัระวงั
มากขึ้น เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการชี้ช่องพนัน แต่บางรายการก็มีการหลุด
บ้าง ด้วยความทีผู่ด้�าเนนิรายการมข้ีอมลูเยอะ บวกกบัความสนใจเกม
การแข่งขันเป็นการส่วนตัว พอวิเคราะห์เกมก็อาจมีการบอกอัตราต่อ
รองหรอืทายผลแพ้ชนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่รายการทีไ่ม่มสีครปิต์ หรอื
รายการประเภทพูดสด
 “นอกจากการไม่เจตนาท�าผิดกฎหมายโดยตรง สื่อยังต้องมี
ความระมัดระวัง และรู้จักแยกแยะบทบาทหน้าที่กับความสนใจส่วน
ตวั ไม่ล�า้เส้นเป็นการพนนั การวเิคราะห์ควรเป็นไปในแนวทางให้การ
ศกึษา สร้างแรงจงูใจให้เหน็คณุค่าของการเล่นกฬีา เหน็ทกัษะจากการ
ฝึกฝน และความสามารถของนกักฬีา เพราะการกฬีาเป็นเรือ่งทีด่ ีแต่
ไม่ควรเป็นช่องทางในการเล่นการพนัน” ผศ.ดร.เอื้อจิตกล่าว

ผศ.ดร.เอือ้จิต วโิรจน์ไตรรัตน์ มลูนธิสิือ่มวลชน 
ศึกษา ระบุการน�าเสนอเนื้อหาของสื่อมี
บทบาทอย่างมากต่อการตัดสินใจเล่นหรือ
ไม่เล่นพนันบอล
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ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ได้ส�ารวจพฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผล 
ฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมฯ ปลายและอาชีวศึกษา 
ระหว่างวนัที ่30 พฤษภาคม – 8 มถินุายน 2557 พบว่า การเล่นพนนั
ทายผลฟตุบอลเป็นการพนนัทีต้่องอาศัยข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ
 ผลการส�ารวจพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว พบ
ว่า เป็นการตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ร้อยละ 7.5, ตัดสินใจ
จากสถิติการแข่งขันร้อยละ 53.6, ตัดสินใจจากข้อมูลอัตราต่อรอง 
ร้อยละ 35.6, ตัดสินใจจากข้อมูลความพร้อมของทีมที่จะแข่งขัน 
ร้อยละ 27.5, ตดัสนิใจเนือ่งจากเป็นแฟนบอลของทมีนัน้ร้อยละ 27.0, 
ตดัสนิใจจากการวเิคราะห์ฟันธงผลล่วงหน้าร้อยละ 20.0, และตดัสนิใจ 
จากคอลัมน์วิเคราะห์วิจารณ์ร้อยละ 17.6
 จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจแทงพนันส่วนใหญ่อาศัยข้อมูล
ประกอบจากสื่อมวลชนแทบทั้งสิ้น ซึ่งช่องทางส�าคัญที่ใช้รับข้อมูล
ข่าวสารในการทายผลพนันบอล 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 1) เว็บไซต์
 2) รายการในฟรีทีวี 
 3) หนังสือพิมพ์กีฬา 
 4) หนังสือพิมพ์วิเคราะห์อัตราต่อรอง และ
 5) รายการในทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี
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 เช่นเดียวกันกับ ธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันการสื่อ
สาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS) ที่มองว่า แนวปฏิบัติของส่ือมวลชนคือ
ต้องระวังไม่น�าเสนอเนื้อหาที่ชี้น�าหรือชักจูงไปสู่การพนัน เช่น ไม่พูด
ถึงแต้มต่อรอง ไม่ชี้ช่องการเล่นพนันทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง
 ธามกล่าวว่า ประเทศไทยมีความล้าหลังอย่างมากในการ
ก�ากับดูแลสื่อเรื่องการพนัน หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างฟิลปิปินส์ โดยยกตวัอย่างว่าประเทศฟิลปิปินส์มหีน่วยงานก�ากบั
ที่ใช้ชื่อย่อว่า KMB มีบทบาทคล้ายสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ แต่ท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลในด้านวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมีกฎเหล็กเรื่องห้ามสื่อวิทยุ
โทรทัศน์น�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือน�าไปสู่การเล่นการพนันได้ 
ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากรัฐโดยตรง โดยกฎนี้มีผลบังคับทั้งใน
ระดับผู้ได้รับใบอนุญาตและในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น นักพากย์ 
ผู้ด�าเนินรายการ พิธีกร เป็นต้น 
 ทัง้นี้ หากสือ่วทิยโุทรทศัน์ท�าผดิครัง้แรก จะถูกปรบัเป็นเงนิ 
5,000 – 10,000 เปโซ พร้อมทัง้มจีดหมายตกัเตอืนจากองค์กรวชิาชพี 
หากท�าผดิครัง้ที ่2 จะถกูปรบัเพิม่เป็น 10,000 เปโซ และถกูงดรบัสทิธิ
ในฐานะเป็นสมาชกิขององค์กรวชิาชพีเป็นเวลา 8 เดอืน หากท�าผดิครัง้
ที่ 3 จะถูกปรับเป็นเงิน 15,000 เปโซ และถูกงดรับสิทธิในฐานะเป็น
สมาชิกขององค์กรวิชาชีพ 12 เดือน และหากมีการกระท�าผิดเป็นครั้ง
ที่ 4 ก็จะถูกขับไล่ออกจากองค์กรวิชาชีพ รวมทั้งจะมีการท�าหนังสือ

‘นอกจากการไม่เจตนาท�าผิดกฎหมายโดยตรง สื่อยังต้องมี
ความระมัดระวัง และรู้จักแยกแยะบทบาทหน้าที่กับความสนใจ
ส่วนตัว ไม่ล�้าเส้นเป็นการพนัน’

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
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ถงึหน่วยงานก�ากบัดแูลเพือ่เสนอให้ยกเว้นการให้ใบอนญุาตประกอบ
กจิการแก่ผูก้ระท�าผดิ ซึง่ฟิลปิปินส์ใช้วธิกีารก�ากบัดแูลในลกัษณะนีม้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 หรือราว 21 ปีมาแล้ว
 ส�าหรบัข้อเสนอแนะเรือ่งการก�ากบัดแูลของประเทศไทย ธาม
เห็นว่า ควรเริ่มต้นด้วยการผลักดันให้เกิดการก�ากับดูแลร่วมกันอย่าง
จริงจังขององค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ และ
ก�าหนดให้ผู้ประกอบการท้ังวิทยุและโทรทัศน์ต้องสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์กรวิชาชีพตามประเภท แล้วให้องค์กรวิชาชีพเหล่านั้นจัด
ท�าข้อบังคับจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ หลังจาก
นัน้กท็�าหน้าทีก่�ากบัดแูลจรยิธรรมกนัเอง เมือ่เกดิกรณผีูป้ระกอบการ 
กระท�าความผิด ก็ให้มีการตักเตือนและลงโทษกันเอง โดยก�าหนด
ความรุนแรงของโทษเป็นล�าดับชั้น แต่หากมีการกระท�าผิดซ�้าๆ ก็
ให้แจ้งมาที่ กสทช. ซึ่งอาจลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

‘ประเทศไทยมีความล้าหลงัอย่างมากในการก�ากบัดแูลสือ่เรือ่ง
การพนัน หากเปรยีบเทยีบกับประเทศเพือ่นบ้านอย่างฟิลปิปินส์ 
...ประเทศฟิลิปปินส์มีหน่วยงานก�ากับที่ใช้ช่ือย่อว่า KMB มี
บทบาทคล้ายสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ แต่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
ในด้านวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมีกฎเหล็กเรื่องห้ามสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
น�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือน�าไปสู ่การเล่นการพนันได้ 
ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากรัฐโดยตรง โดยกฎนี้มีผลบังคับ
ท้ังในระดบัผู้ ได้รบัใบอนญุาตและในระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี เช่น 
นักพากย์ ผู้ด�าเนินรายการ พิธีกร เป็นต้น’
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ความเห็นจากวิทยากรองค์กรภาคี
 
 ผู้แทนจากกองปราบปรามการท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ีส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเผยว่า การปิดกัน้เวบ็ไซต์นัน้ 
จะต้องได้รบัค�าสัง่จากศาล อย่างไรกด็ ีศาลได้มหีมายเหตวุ่า หากเป็น
เนือ้หาประเภทเดยีวกนั กส็ามารถด�าเนนิการได้โดยตรงโดยไม่ต้องขอ
ค�าสั่งศาลอีก ทั้งนี้ อาชญากรรมถือเป็นปรากฏการณ์ของสังคมที่ไม่มี
ทางเป็นศนูย์ แต่ต้องอยูใ่นสภาวะทีค่วบคมุได้ ซึง่การพนนัถอืเป็นการ
กระท�าความผิดที่เอื้อให้เกิดผลเสียหายและการกระท�าความผิดใน
ลักษณะอื่นๆ ตามมา เช่น ท�าร้ายร่างกาย หนี้สิน จี้ปล้น เป็นต้น
 ผู้แทนจากส�านักป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ผู้ด�าเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีหน้าท่ีตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับ

ธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันการสื่อสาธารณะ 
เสนอว่า กสทช. ควรส่งเสริมเรื่องการก�ากับดูแล
ร่วมกันอย่างจริงจัง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเว็บไซต์พนัน ทางกระทรวงจะตรวจ
สอบชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่อยู่ ตรวจสอบเรื่องการโอนเงินว่าใครเป็น
ผู้โอน ใครเป็นผู้รับโอน หลังจากนั้นก็จะส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด�าเนินการต่อ โดยทางกระทรวงไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการจับกุม 
ส่วนการปิดกั้นเว็บไซต์ จะพิจารณาจากเนื้อหาเป็นส�าคัญ หากตรวจ
พบเนื้อหาเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ก็จะด�าเนินการปิดเว็บไซต์นั้น
 ผู ้แทนจากส�านักสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นยอมรับว่า พระราชบัญญัติการพนัน 
พ.ศ. 2478 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีความล้าสมัย ซึ่งในปัจจุบันอยู่
ในกระบวนการร่างกฎหมายฉบับใหม่ โดยจะรวมเรื่องการจัดให้มี
การแถมพกและพนันออนไลน์เข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความครอบคลุม 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การทายผลฟุตบอลเป็นการพนันที่ไม่ได้
ระบุไว้ทั้งในบัญชี ก และบัญชี ข ตามพระราชบัญญัติการพนัน จึงไม่
สามารถขออนุญาตได้
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ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผู้เข้าร่วมเสวนามองว่า สื่ออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรคมนาคม 
และสือ่วทิยโุทรทศัน์ มส่ีวนท�าให้การเล่นพนนักระจายวงกว้างมากขึน้ 
การแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องท่ีต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมา
ล�าพังการบังคับใช้กฎหมายยังมีความหย่อนยานและล่าช้า โดยม ี
ผูแ้ทนจากมูลนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพฒันาไทยยกตวัอย่างว่า ทางมลูนธิิ
มีเครอืข่ายเฝ้าระวงัและมเีวบ็ไซต์ไทยฮอตไลน์เพือ่รบัแจ้งเวบ็ไซต์ผดิ
กฎหมาย จากการตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์ท่ีเคยแจ้งต�ารวจ
และกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปเมื่อ 5 ปีก่อน 
พบว่า 10 เว็บไซต์ที่แจ้ง ถูกปิดไปเพียง 7 เว็บไซต์ ในขณะที่เว็บไซต์
ที่แจ้งไปในปี พ.ศ. 2557 มีการปิดไปเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น
 ส�าหรับข้อเสนอ มีผู้เห็นว่า ควรเน้นเรื่องการตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินเป็นเครื่องมือประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย 
นอกจากนี ้มีการเสนอให้มรีะบบการกรองข้อมลู (Content Filtering) ที่ 
Gateway หรอื ISP รวมไปถงึการพัฒนาซอฟต์แวร์กรองเนือ้หาตดิตัง้
ในอุปกรณ์สื่อสารของเยาวชน ส่วนเรื่องการก�ากับดูแลกันเองของสื่อ 
มีผู้เสนอว่าควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้บริโภคสื่อ

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ฟตุบอลโลก : เกมหรอืการพนนั กับ
บทบาทอนัท้าทายของสือ่ จดัเมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2557 ณ โรงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค กรงุเทพฯ
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พันธกิจ
ในมิติการปกป้อง

สิทธิเสรีภาพ
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ITU จะก�ำกับดูแล
อินเทอร์เน็ต

ไทยควรมีท่ำทีอย่ำงไร
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ในการประชุมว่าด้วยการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (World Conference 

on International Telecommunications: WCIT) ที่สหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ ITU10  (International Telecommunication Union) ก�าหนด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2555 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ ITU หัวข้อหนึ่งที่ส�าคัญคือจะมีการพิจารณาและตัดสินใจขยาย

ขอบเขตของข้อบงัคบัโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecom-

munication Regulations: ITRs) ตามเอกสาร Draft of the Future ITRs 

ให้รวมการก�ากับดูแลบริการอินเทอร์เน็ตไว้ด้วย

 การพจิารณาและตดัสนิใจดงักล่าว เชือ่ว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้

บรกิารอนิเทอร์เนต็เป็นอย่างมาก ท�าให้องค์กรประชาสงัคมและนกัวชิาการจาก 

ทัว่โลกต่างแสดงความเป็นห่วงว่าข้อเสนอดังกล่าวจะมผีลกระทบต่อสทิธมินษุยชน 

บนโลกอินเทอร์เน็ต ความเปิดกว้าง การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการ

เข้าถึงและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกของ ITU ควรมีท่าทีและนโยบาย

ต่อเรือ่งนีอ้ย่างไร เพราะแน่นอนว่าหากหลกัเกณฑ์ต่างๆ มผีลบงัคบัใช้ ย่อมต้อง

มีผลผูกพันกับประเทศไทยอย่างไม่อาจเลี่ยงได้
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กังวลระเบียบใหม่กระทบชาวเน็ต

 ดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู ้บริหารอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ 
(ISOC) ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตที่เรา
ใช้ทุกวันนี้เกิดจากการพัฒนาเครือข่ายระบบโดยปราศจากการลงทุน
ของภาครัฐ อินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคน แต่ไม่มีเจ้าของ 
การไม่มีเจ้าของไม่ได้หมายถึงไม่มีคนดูแล หากเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วย
กันดูแล และมีเครือข่ายองค์กรอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองค์กร
อิสระ มาท�างานร่วมกันเพื่อให้การใช้งานไม่มีอุปสรรค แต่ ITU ซึ่ง
เป็นองค์กรนานาชาตด้ิานโทรคมนาคม กม็คีวามพยายามเข้ามาก�ากบั
ดแูลอนิเทอร์เนต็อยูเ่รือ่ยๆ โดยในการประชมุว่าด้วยการโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 2012 (WCIT-12) ก็จะมีการทบทวนแก้ไข ITRs ซึ่ง
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ด้วย
 ส�าหรบัการแสดงจดุยนืของประเทศไทย ดวงทพิย์อธิบายว่า 
ต้องเสนอจดุยนืผ่าน APT (Asia Pacific Telecommunity) ซึง่เป็นการ
ประชมุของกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิก มสีมาชกิ 38 ประเทศ โดยกลุม่
ประเทศ APT ได้เสนอประเด็นแก้ไขไว้ 15 ประเด็น ในจ�านวนนี้มี 6 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คือ
 1) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องจ่ายค่าใช้งานแบบ pay-per-click 
ซึ่งต่างไปจากการจ่ายเหมาเป็นแพ็กเกจแบบปัจจุบัน11 

10
 ITU เป็นหน่วยงานด้านโทรคมนาคมนานาชาติท่ีก่อตั้งมายาวนานนับร้อยปี โดยเดิมทีท�า

หน้าที่ก�ากับดูแลกิจการไปรษณีย์ ภายหลังก็ขยับมาดูแลเรื่องบริการโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่
ในการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบส�าหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
การก�าหนดแถบคล่ืนความถี่วิทยุ และบริหารจัดการกรณีท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมโยงโครงข่าย
ระหว่างประเทศ
11

ข้อเสนอเรื่อง pay-per-click ยังไม่ชัดเจนนัก เพราะตัวแทนของกระทรวง ICT ที่เข้าร่วมแย้ง
ว่าไม่มีข้อเสนอนี้เข้ามา



240

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

 2) ก�าหนดให้ผู้ให้บริการสารสนเทศ (Information Service 
Provider) จะต้องจ่ายเงนิให้เจ้าของเครอืข่าย หรอื Network Operator 
(Sender Pay Model)
 3) ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยประวตักิารใช้งานของผูใ้ช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะรวมถึงผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อ
ต้องการควบคุมเนื้อหา (Content) ที่อาจเป็นภัยต่อประเทศต่างๆ  ถ้า
เงือ่นไขข้อนีผ่้าน อาจมปัีญหาในอนาคตว่ากฎหมายจากประเทศอืน่ๆ 
อาจมีสทิธเิหนอืประเทศไทยทีส่ามารถน�าข้อมลูของผูใ้ช้งานในไทยไป
ได้ หรืออาจส่งผลให้เกิด 2 เน็ตเวิร์ก คือแบบควบคุม (ใหม่) และแบบ
ไม่ควบคุม (ปัจจุบัน) โดยในแบบควบคุมได้ จะมีองค์กรที่เข้าถึงการ
ส่งข้อมูลของทุกคน รู้ว่าใครส่งอะไรไปหาใคร
 4) ก�าหนดให้มีนิยาม Spam และขยายขอบเขตของ Cyber-
security ให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา (Content), อาชญากรรม (Crime), 
และความปลอดภัย (Security) ด้วย ซึ่งการประชุมในปี 2010 ทุก
ประเทศเคยตกลงกันไว้ว่าจะไม่มี 3 ประเด็นนี้อยู่ในกรอบ ITRs แต่ก็

ดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้บริหาร ISOC ประจ�าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก เล่าถงึสถาณการณ์ ITU มีความต้องการ 
ก�ากับดูแลการให้บริการอินเทอร์เน็ต
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ยังมีบางประเทศเสนอประเด็นดังกล่าวเข้ามา
 5) ก�าหนดให ้มีนิยามของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข ้องกับ 
“อนิเทอร์เนต็” อยู่ในเอกสาร ITRs ฉบับใหม่ เช่น ก�าหนดนิยามของ 
ICT นยิามของ Quality of Service ซึง่สนธสิญัญานีเ้ขยีนไว้เพือ่ควบคมุ
ธรุกจิโทรคมนาคม แต่เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็มคีวามแตกต่างโดยสิน้เชงิ
 6) ก�าหนดให้สนธสิญัญาใหม่เป็นเชงิบงัคบั (Mandatory) ซึง่
ต้องท�าตามทกุอย่าง โดยเทยีบกบัสนธสิญัญาในปัจจุบนัทีเ่ป็นลกัษณะ
สมัครใจ (Voluntary) โดยสามารถก�าหนดข้อยกเว้นได้
 อย่างไรก็ตาม ดวงทิพย์ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ ITU จะมีความ
ต้องการเข้าก�ากบัดแูลอนิเทอร์เนต็ แต่เอาเข้าจรงิบรกิารอนิเทอร์เนต็
กับระบบโทรคมนาคมก็มีความแตกต่างกันหลายประการ คือ 
 1) การลงทุน (Investment)  ระบบโทรศัพท์ใช้เงินลงทุน
มาก การก�าหนดค่าบริการจ�าเป็นต้องค�านึงถึงเงินลงทุนและปัจจัย
ตลาด ส่วนการลงทนุสร้างระบบอนิเทอร์เนต็ไม่ได้ใช้เงนิลงทนุมหาศาล 
เพราะอาศัยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ในการให้บริการแทน จึง
ลงทนุในส่วนทีใ่ห้บรกิาร ดงันัน้ค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ไม่ได้อยูท่ีต้่นทนุ 
แต่อยู่ที่ความพอใจของผู้ใช้ และย่ิงมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจะยิ่ง
ท�าให้ค่าบริการถูกลง
 2) การให้บริการ (Service Delivery) ระบบโทรศัพท์อาศัย
การเชื่อมโยงกับสายปลายทาง โดยจะต้องก�าหนดราคาล่วงหน้ากับ
ระบบโทรศัพท์เครือข่ายอื่น แต่ระบบอินเทอร์เน็ตไม่จ�าเป็นต้องจอง
หรือเช่าคู่สายหรือวงจร การส่งข้อมูลหรือสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต
สามารถท�าได้หลายทาง ท�าให้การท�างานของอินเทอร์เน็ตเร็วและมี
ต้นทนุต�า่ นอกจากนี ้ระบบโทรคมนาคมปัจจบุนัอาศยัการควบคมุเป็น
หลัก (Centralised) โดยก�าหนดตามการใช้งาน ปริมาณงาน (Traffic) 
และประเภทบริการ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าของเครือข่าย ตรงกัน
ข้ามกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ปราศจากการควบคุมจากฝ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
(Self Regulating) เพราะระบบอินเทอร์เน็ตได้ใช้หลักเสรี
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 3) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Scalable and Flexible) 
ระบบโทรคมนาคมอาศัยเทคโนโลยีที่พึ่งอุปกรณ์ที่แพงและใช้เวลา
นานในการตดิตัง้ เพราะจ�าเป็นทีจ่ะต้องครอบคลมุพืน้ทีท่ีจ่ะให้บรกิาร
ในระยะยาว ส่วนระบบอินเทอร์เน็ตอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่
จ�าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์เท่าน้ัน แต่สามารถใช้เทคโนโลยี
อื่นได้ด้วย เช่น ดาวเทียม ระบบไร้สาย คล่ืนความถี่ คลื่นโทรทัศน์ 
คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น ท�าให้การขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ต
รวดเร็วขึ้น และต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับเครือข่ายโทรศัพท์
 4) นวตักรรม (Innovation) ระบบอนิเทอร์เนต็ผลตินวตักรรม
ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
เทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้เป็นผู้ก�าหนด และไม่ต้องขออนุญาต หรือสมัคร
ใช้ หรือจ่ายค่าใช้บริการใดๆ (Open Standard/Software) ส่วนระบบ
โทรคมนาคมในปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นยากเพราะเป็น
เทคโนโลยีที่อาศัยอุปกรณ์เป็นหลัก ซึ่งก�าหนดมาตรฐานจากโรงงาน
 5) ความม่ันคงของเครือข่าย (Network Security) ระบบ
โทรคมนาคมปัจจุบันอาศัยการส่งสารสนเทศผ่านสายโทรศัพท์ 
ซึ่งสามารถดักฟังได้ ยกเว้นเป็นสายโทรศัพท์ส่วนตัว ส่วนระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นการส่งข้อมูลหรือสารสนเทศในลักษณะกลุ่มข้อมูลที่
ซอยลงมาก่อน (Package) แล้วส่งไปสูป่ลายทาง และระบบจะประกอบ
ข้อมลูทีซ่อยลงมานัน้เมือ่ถงึปลายทางเท่านัน้ ดงันัน้ระบบอนิเทอร์เนต็
จะท�างานในลักษณะ Embedded Security
 “ค�าถามคอื ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงกตกิาใหม่ซึง่ให้อนิเทอร์เนต็
ไปอยู่ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีท�าหน้าที่ควบคุมบริการ
โทรคมนาคม จะส่งผลบวกหรือผลลบส�าหรบัผู้ใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ต”
 ด ้าน ศ.กาญจนา กาญจนสุต คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) กล่าวว่า อนิเทอร์เนต็
ในยคุบกุเบกิไม่มีการควบคมุโดยรฐั มเีพยีงองค์กรก�ากบัดแูล 2 องค์กร 
ได้แก่ Internet Engineering Task Force (IETF) ดูแลมาตรฐานของ
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เทคโนโลยี และ Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
ดูแลทรัพยากรหลัก (Core Resources) เช่น Name & Address ของ
อนิเทอร์เนต็ ในยคุต่อมา เริม่มอีงค์กรต่างๆ เกดิขึน้ในฐานะเป็น Non-
profit Educational Organization เพื่อผลักดันอินเทอร์เน็ตให้พัฒนา
ขึ้นในวงกว้าง
 โครงสร้างของอนิเทอร์เนต็ทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั ใช้วธีิคดิค่า
เชื่อมโยงการเข้าถึง (Access) อินเทอร์เน็ตเท่านั้น ส่วนการเชื่อมต่อ
ภายในอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ โมเดลนี้ท�าให้ผู้สร้าง 
Application หรือ Content สามารถเติบโตได้ เช่น Skype, Facebook, 
YouTube เพราะต้นทนุต�า่ ซึง่แตกต่างจากบรกิารโทรคมนาคมที ่ITU 
ควบคุม และต้องจ่ายตามปริมาณข้อมูลที่ใช้บริการ
 ในส่วนของ ITRs ที่ ITU ก�าลังจะแก้ไข ด้วยจ�านวนสมาชิก
ร้อยกว่าประเทศ การด�าเนินการแก้ไขจึงท�าได้ช้า ซึ่งแนวคิดเรื่องการ
ควบคุมอินเทอร์เน็ตนั้น ท�าให้หลายฝ่ายตื่นตัวกันมากและออกมาต่อ
ต้าน จรงิๆ แล้วบรกิารอนิเทอร์เนต็กบับรกิารโทรคมนาคมที ่ITU ดแูล
อยู่นั้นมีความแตกต่างกันมาก กล่าวคอื ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สนใจว่า
ข้อมูลที่ส่งคืออะไร เมื่อมีค�าสั่งให้ส่งข้อมูลก็ส่ง และผู้ใช้เพียงแต่จ่าย
เงินปลายทางเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ค่าบริการจึงไม่สูง 
และสนับสนุนผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ส่วนระบบโทรคมนาคมนั้น ส่ง
ข้อมูลตามที่ต้องการ โดยเก็บเงินตามปริมาณงาน ท�าให้ค่าบริการสูง

‘ค�าถามคือ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่ซึ่งให้อินเทอร์เน็ต
ไปอยู่ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ท�าหน้าที่ควบคุม
บรกิารโทรคมนาคม จะส่งผลบวกหรอืผลลบส�าหรบัผู้ใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ต’

ดวงทิพย์ โฉมปรางค์
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ICT แจงกระบวนการแก้ ITRs

 ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา ผู ้อ�านวยการส�านักกิจการ
ระหว่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สือ่สาร เผยว่า ในการเตรยีมความพร้อมในการประชมุ WCIT-12 ของ
ประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้
ตั้งคณะท�างานโดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ตามปกติการเสนอ
ข้อเสนอจะเสนอในนามของประเทศสมาชิก และเพื่อให้ข้อเสนอของ
ประเทศตนมีเสียงสนับสนุนเพียงพอ แต่ละประเทศจะเสนอผ่านเวที
ระดับภูมิภาคเพื่อเป็นข้อเสนอในนามประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาค 
ซึ่งประเทศไทยจะเสนอผ่าน APT โดยขั้นตอนการเสนอข้อเสนอคือ 
ประเทศสมาชกิจะพิจารณาร่างข้อเสนอร่วม (Preliminary APT Com-
mon Proposal: PACP) ซึง่เสนอโดยประเทศสมาชกิหรอืกลุม่ประเทศ
สมาชิก หากร่างข้อเสนอใดได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก
อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ�านวนประเทศสมาชิก APT ทั้งหมด ร่างข้อ
เสนอนัน้กจ็ะเป็นข้อเสนอร่วม (APT Common Proposal: ACP) ก่อน
น�าเสนอในที่ประชุม WCIT-12
 ส�าหรับท่าทีของภูมิภาคอื่น (อเมริกา ยุโรปตะวันตก ยุโรป
ตะวันออก อาหรับ และแอฟริกา) ก็มีการพิจารณาก�าหนดท่าทีของ
แต่ละภูมิภาค ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ มีเพียงกลุ่มประเทศบางกลุ่มท่ี
ต้องการก�าหนดให้เรื่องนี้อยู่ใน ITRs ในขณะที่ที่ประชุม WCIT-12 จะ
พิจารณาข้อเสนอของภูมิภาคและประเทศต่างๆ ซึ่งอาจมีการรวมข้อ
เสนอระหว่างภมิูภาค หรอืหากข้อเสนอใดไม่มเีสยีงสนบัสนนุเพยีงพอ
ก็จะตกไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ITRs เป็น International Treaty จึงต้องได้
รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ และเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกตั้งข้อสงวนได้ 
 ส่วนขัน้ตอนของการมผีลบงัคบัใช้ ภายหลงัมผีลการประชมุ 
ประเทศสมาชิกใดต้องการเข้าเป็นภาคี ITRs ฉบับแก้ไขใหม่ จะต้อง
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ให้สัตยาบัน (Ratify) โดยจะต้องมีจ�านวนประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน
ไม่น้อยกว่าท่ี ITU ก�าหนด จึงจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ก่อนการให้
สัตยาบัน แต่ละประเทศก็จะมีขั้นตอนการด�าเนินการ โดยในส่วนของ
ประเทศไทย กจ็ะต้องน�าผลการประชมุ WCIT-12 มาพจิารณาร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอกีครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การด�าเนนิการเพือ่ไม่
ให้ขดักบักฎหมายภายใน ก่อนเสนอเรือ่งให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป

เชื่อภาระการจ่ายไม่ถึงมือผู้บริโภค

 ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com แสดง
ความเห็นว่า ในช่วงแรกของอินเทอร์เน็ต ไม่ค่อยมี Content มากนัก 
แต่ตอนหลงัมผีูใ้ห้บรกิาร Content และ Application ฟรมีากมายเกดิขึน้ 
ซึ่งท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยตอนแรกผู้ให้
บรกิารอนิเทอร์เนต็ (Internet Service Provider: ISP) ได้เงนิจากคนท�า 

ดร.อาจิน จิรชพีพฒันา ผอ. ส�านกักจิการระหว่างประเทศ กระทรวงไอซทีี
กล่าวถงึการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการประชมุ WCIT-12
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Content แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ISP กลับมีภาระที่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์
เพือ่รองรบัผูส้ร้าง Content ทีใ่ช้ Bandwidth สงูในการให้บรกิารนี ้เช่น 
Facebook, Google ทีส่ามารถหารายได้จ�านวนมหาศาล เพือ่ให้ลกูค้า
สามารถเข้าถึงบริการ Content เหล่านั้นได้เร็ว ซึ่งคิดว่า ITU อาจมอง
ประเดน็น้ีว่าผูส้ร้าง Content เหล่านีค้วรจะเป็นผูแ้บกรบัภาระต้นทนุดงั
กล่าว ส่วนแนวคิดที่ว่าจะผลักภาระไปยังผู้ใช้บริการขั้นสุดท้ายที่ต้อง
จ่าย Pay Per Click ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะมีการแข่งขันกันสูงระหว่าง 
ISP จึงน่าจะผลักภาระไปที่ ISP มากกว่า
 อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความเท่าเทียมกันของบริการ (Net 
Neutrality) อยากเสนอให้มีการจัดล�าดับความส�าคัญของการโหลด
ข้อมูล แทนที่จะให้บริการทุกอย่างโดยเท่าเทียมกัน เช่นอยากได้รับ
บรกิาร VOIP หรอื E-mail ทีด่มีากกว่าเรือ่งการโหลด Bit Torrent หรอื 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ ควรตัด Bit Torrent ออก เพื่อให้สื่อสาร
ข้อมูลพื้นฐานให้ได้ก่อน ซึ่งคิดว่าควรน�าไปเป็นข้อเสนอของประเทศ
ว่าต้องมีกลไกรองรับในส่วนนี้

หวั่นเสรีภาพถูกกระทบ แนะรัฐเปิดเผย-เรียนรู้ร่วมกัน

 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ประธานชมรมผู้ประกอบการ
ธุรกิจโฮสติ้ง กล่าวว่า ได้มีโอกาสอ่านเอกสาร Draft of the Future 
ITRS ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ ITU พบว่ามีเรื่องที่น่าเป็นปัญหา คือ
 1) มีการก�าหนดนิยาม ICT ซึ่งอาจมีปัญหา เพราะแต่ละ
ประเทศมนิียามท่ีแตกต่างกนั หากก�าหนดนยิามไม่ด ีกจ็ะผกูพนัระยะยาว
 2) เรื่อง Authority ซึ่งปกติเป็นเรื่องของตัวแทนภาครัฐ แต่
ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าหมายถึงใครในภาครัฐ ซึ่งต้องยอมรับว่าไทยมี
รัฐประหารสูง ก็แสดงว่าให้อ�านาจกับรัฐบาลทหารด้วย
 3) เรือ่งนยิามของ Spam ซึง่มข้ีอบงัคบัหนึง่ทีก่�าหนดให้ต้อง
ร่วมมือกันก�ากับดูแล Spam แต่ทั่วโลกมีการให้ความหมาย Spam 
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แตกต่างกัน เช่น Spam ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์  
การกรอง Spam ก็ท�าได้ยาก เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อความนี้เรียก
ว่า Spam ถ้าไม่ได้อ่านเนื้อหาข้างในก่อน ดังนั้นถ้าทุกรัฐบาลเห็น
ด้วยกับเรื่องนี้ รัฐบาลทุกรัฐบาลมีสิทธิบอกได้ว่า Content ไหนคือ 
Spam ซึง่แต่ละคนมคีวามสนใจในเนือ้หาทีต่่างกนั เช่น ประเทศมสุลมิ 
ก็อาจสนใจอีกแบบ ไทยก็สนใจอีกแบบ จะมีปัญหาว่า เราจะหาความ
หมายที่ตรงกันได้อย่างไร และจ�ากัดขอบเขตการเข้าควบคุมเนื้อหา
อย่างไร
 4) ส่วนในด้านผูใ้ช้ตาม Article 5A ก�าหนดว่าประเทศสมาชกิ
ต้องรูว่้าผูใ้ช้เป็นใคร เพือ่บอก Identity หรอื ID ได้ เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็
ผ่านเส้นทางใด ซึ่งท�าให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกรู้ว่าเราเป็นใคร ซึ่งไม่
เหน็ด้วย เพราะบางทเีราคลกิเวบ็ผดิกฎหมายโดยไม่ตัง้ใจ จะถอืว่าผดิ
กฎหมายและถูกจับหรือไม่
 5) เรือ่งการเกบ็ค่าธรรมเนยีม ใน Article 6 ก�าหนดให้ประเทศ
สมาชกิคดิค่าธรรมเนยีมและวธิกีารเกบ็มา แต่การเชือ่มต่อเป็นทอดๆ 
จะคิดเงินได้อย่างไร
 6) การหยุดบริการชั่วคราวใน Article 7 ถ้าประเทศสมาชิก
สามารถหยุดบริการชั่วคราวได้ โดยการแจ้งให้ทราบ อาจเกิด
เหตกุารณ์ว่าแต่ละประเทศสมาชกิกจ็ะหยดุให้บรกิารชัว่คราวระหว่าง
กนัไปมา และอาจวุน่วายทัว่โลกเพราะไม่มคีวามแน่นอน หากประเทศ
ใดไม่ชอบประเทศใด ก็จะจ�ากัดบริการกันเอง
 7) ข้อดีในร่างข้อบังคับน้ี คือ การร่วมมือกันด้านภัยพิบัติ
เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้หากเกิดเหตุ โดยรัฐบาลสามารถควบคุม
สื่อเพื่อการสื่อสารของประเทศตัวเองหรือระหว่างประเทศได้ โดยขอ
ให้มีเบอร์ฉุกเฉินเบอร์เดียว
 ด้าน สฤณ ีอาชวานนัทกลุ นกัวชิาการและนกัเขยีนอสิระ 
มีความเห็นต่อเรื่องนี้ใน 3 ประเด็น คือ
 ประเด็นที่ 1 เรื่องที่ถกเถียงกัน คือ เหตุผลที่ ITU ต้องการ
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ดูแลไปถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริการข้ามพรมแดนและ
มีความจ�าเป็นที่ต้องดูแล แต่ยังไม่มีหน่วยงานก�ากับดูแลทั่วโลก แต่
จะมีความเหมาะสมหรือไม่ยังเป็นข้อถกเถียง เพราะ ITU ไม่มีความ
เชีย่วชาญด้านนี ้ทีผ่่านมาก�ากบัดแูลด้านโทรคมนาคม ซึง่เป็นการดแูล
ระหว่างรัฐสมาชิก หากใช้รูปแบบเดียวกันในการก�ากับอินเทอร์เน็ต 
อาจไม่เปิดโอกาสให้คนภายนอกมสี่วนร่วมในการก�ากับดแูลแบบล่าง
ขึ้นบน นอกจากนี้ การใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตเดียวกันทั่วโลก อาจ
มีผลต่อการใช้งาน เพราะทีผ่่านมามาตรฐานอนิเทอร์เนต็เป็นแบบเปิด 
ใครจะพัฒนาอะไรก็ท�าได้ หากได้รับการยอมรับก็แพร่หลายออกไป
 ส�าหรับประเด็นทางธุรกิจที่ต้องการเก็บค่าบริการจากผู้ให้
บริการ Content เช่น Google, YouTube, Netflix นั่นเพราะใช้ Band-
width สูงและมีก�าไรจากการประกอบการสูง แต่ ISP เป็นผู้รับภาระ
ต้นทุนนี้ จึงควรเก็บค่าบริการแบบ Sender Pay คือผู้ส่งเป็นคนจ่าย 
ส่วนเรือ่งเครอืข่ายทีเ่ป็นกลาง (Net Neutrality) หากมกีารแยกคณุภาพ

สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ เห็นว่า ITU ก�ากับดูแลการให้
บริการอินเทอร์เน็ต อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
และผู้ใช้บริการ 
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บริการ (Quality of Service) เหมือนร่าง ITRs ที่เห็นว่า Bit Torrent 
กินพื้นที่ในการโหลดมาก จึงใช้การบีบอัดข้อมูลเพื่อท�าให้คุณภาพ
ลดลง หรือก�าหนดให้บริการช้าลง ก็ถือว่าไม่เป็น Net Neutrality แต่
ประเดน็นีก้ม็กีารถกเถยีงกนัอยูว่่าท�าไม ISP ต้องแบกรบัภาระส�าหรบั
คนที่โหลดอินเทอร์เน็ตสูงๆ ท�าให้ผู้ใช้รายอื่นเดือดร้อน
 ประเด็นที่ 2 เรื่องผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กรณีที่ต้องการ
ระบุ ID ว่าเป็นใคร หากเราเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ที่ช่วยส่ง
เสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องบอกว่าตัวเอง
เป็นใคร ข้อเสนอนีก้จ็ะขดัแย้งกบัแนวคดินี ้ส่วนข้อเสนอเรือ่งการเกบ็
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจท�าให้เกิดผลเรื่องที่ผู้ให้บริการ Content 
เช่น Facebook ไม่อยากให้บริการในประเทศเล็กๆ เพราะเขาต้อง 
เป็นคนจ่ายค่าเชื่อมต่อ ส่งผลให้ประเทศเล็กๆ เหล่านั้นถูกจ�ากัดการ
เข้าถงึนวตักรรมใหม่ๆ และผลทางอ้อมกค็อื ผูใ้ห้บรกิาร Content ราย
ใหญ่มีก�าลังพอท่ีจะจ่ายเงิน แต่รายเล็กอาจเป็นข้อจ�ากัดในการเข้า
สู่ตลาด กฎ Sender Pay จึงเป็นการกีดกันการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
และท�าให้ผู้ใช้มีทางเลือกน้อยลง และสุดท้ายในเรือ่งการดแูลคุณภาพ
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บริการ หรือการก�าหนดให้ไม่มี Net Neutrality โดยให้เลือกปฏิบัติได้
ตามประเภทเนื้อหา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราต้องติดป้ายว่าเนื้อหาใดจะส่ง
เร็วหรือส่งช้า ซึ่งปัจจุบันการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้สนใจว่า
เนื้อหาเป็นอย่างไร หากจะเลือกปฏิบัติโดยต้องติดป้ายไว้ที่เนื้อหา จะ
เป็นช่องทางให้คนรูว่้าเราส่งเนือ้หาอะไรมากน้อย และอาจท�าให้ความ
เป็นส่วนตัวของเราลดน้อยลง
 ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอส�าหรับกระทรวง ICT คือ ต้องเผยแพร่
ข้อมูลให้รูใ้นวงกว้าง เพราะมผีลกระทบกบัทกุภาคส่วน เพือ่ขจดัความ
สับสนในเนื้อหาท่ีจะมีการแก้ไขใน ITRs โดยอยากให้มีการเปิดรับ
ความคิดเห็น รวมท้ังคิดถึงอนาคตว่าควรมีกระบวนการอย่างไรเพื่อ
ให้เราทุกคนได้ร่วมกันรับรู้เรื่องราวไปพร้อมๆ กัน

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผูเ้ข้าร่วมเสวนาหลายท่านมคีวามกงัวลใจว่า หากมกีารเรยีก
เก็บเงินในลักษณะ Sender Pay จากผู้ให้บริการดังที่กล่าวมา อาจ
กระทบกับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่นธุรกิจโรงแรม 
ปกติต้องจ่ายให้ Agoda อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่ลูกค้าจอง
ห้องพักผ่าน Agoda ดังนั้นหาก Agoda ต้องจ่ายเพิ่ม เชื่อว่าต้องผลัก
ภาระมาให้กบัภาคธรุกจิ ซึง่ภาคธรุกจิกต้็องไปคดิเพิม่จากลกูค้าอย่าง
แน่นอน
 ดังนั้น ก่อนท่ีผู้แทนไทยจะไปเจรจา ควรมีการจัดประชุม
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ รวมถงึผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ ได้ร่วมแสดง
ความคดิเหน็ต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการแก้ไขข้อบงัคบันี ้และ
ในการเจรจา แม้ ITU จะเป็นองค์กรท่ีดูแลด้านโทรคมนาคม แต่ก็มี
ประเดน็เรือ่งอนิเทอร์เนต็ด้วย จงึควรส่งผูแ้ทนเจรจาด้านอนิเทอร์เนต็
ไปร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้คนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ร่วมรับฟังและเสนอ
ความเห็น
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 ส่วนจุดยืนในการเจรจาของไทย ควรมีท่าทีที่ชัดเจนว่า
ประเดน็ใดรบัได้ ประเดน็ใดรบัไม่ได้ หนึง่ในนัน้คอืต้องค�านงึถงึประเดน็
เรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security)

เรยีบเรยีงจากเวทเีสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ITU จะก�ากับดแูลอินเทอร์เนต็ ไทย
ควรมท่ีาทอีย่างไร จดัเมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2555 ณ อาคารหอประชมุ ชัน้ 2 ส�านกังาน กสทช.
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เพื่อควำมมั่นคง
ของรัฐและควำมปลอดภัย
สำธำรณะ จะต้องสังเวย

ด้วยสิทธิส่วนบุคคล
จริงหรือ
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ข่าวที่ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 คง

หนีไม่พ้นกรณทีีก่องบงัคับการปราบปรามการกระท�าผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม

ทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท.) มนีโยบายจะเข้าควบคมุการสือ่สารผ่านโปรแกรมไลน์ 

(LINE) และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อืน่ๆ ดว้ยเหตผุลเพือ่ความมัน่คงของชาติ 

การป้องกันเหตุอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน โดยจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการสนทนา ตลอดจนรายชื่อ

และข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นๆ

 แม้ในเวลาต่อมา ผูบ้งัคบัการ บก.ปอท. จะชีแ้จงว่า การด�าเนนิการดงั

กล่าวจะกระท�ากบัผูท้ีท่�าผดิกฎหมายเท่านัน้ ไม่ใช่การตรวจสอบผู้ใช้ไลน์ทกุคน 

และเป็นการด�าเนินการภายใต้หลักพื้นฐานของกฎหมาย แต่หลายฝ่ายก็โต้แย้ง

ว่าการตรวจสอบลกัษณะนีสุ้ม่เสีย่งทีจ่ะละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลได้โดยง่าย อกีทัง้

การสนทนาส่วนใหญ่ก็เป็นการสนทนาเรื่องส่วนตัวกัน ซึ่งเรื่องนี้จึงไม่แตกต่าง

จากการดักฟังโทรศัพท์

 ท่ามกลางบรรยากาศของการวพิากษ์วจิารณ์ถกเถยีงกนันัน้ ประเดน็

พื้นฐานหนึ่งที่ดูเหมือนถูกละเลยไปก็คือ จริงหรือว่าต้องสังเวยสิทธิส่วนบุคคล

และเสรีภาพในการสื่อสารเพื่อแลกกับความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและสังคม

ส่วนรวม หรือแท้จริงแล้วยังมีแนวทางอ่ืนท่ีสามารถท�าให้สองส่วนน้ีด�ารงอยู่คู่

กันได้
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เสรีภาพต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

 พ.ต.ท.โอฬาร สขุเกษม หวัหน้าสอบสวนผูช้�านาญพเิศษ  
บก. ปอท. กล่าวว่า กฎหมายมกีารบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพส่วนบคุคล 
อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ แต่การใช้เสรีภาพต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น จึงมีกฎหมายบางมาตราที่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้
 “กฎหมายว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มี
ลกัษณะเดยีวกบักฎหมายอืน่ๆ คอืมกีารก�าหนดความผดิและบทลงโทษ 
เพียงแต่ประชาชนไม่ค่อยได้ใช้หรือรับรู้กฎหมายนี้”
 พ.ต.ท.โอฬารเผยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบั
ใช้กฎหมายเพ่ือความมั่นคงของรัฐและความสงบโดยรวมจ�านวน 13 
มาตรา แต่การที่ ปอท. หรือหน่วยงานความมั่นคงจะไปแฮ็ก (hack) 
ข้อมูลนั้น ไม่เคยท�า ทั้งนี้ การท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเมื่อพบว่า
มีการกระท�าผิดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่ามีการกระท�าผิด ต�ารวจมีอ�านาจใน
การสืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วถ้าพบความผิดก็จะรวบรวม
หลกัฐานเพือ่ด�าเนนิการต่อไป ในกรณเีรือ่ง LINE แม้ว่าเป็นการส่ือสาร
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม แต่ก็มีประสิทธิภาพมากในการเผยแพร่
ในกลุ่มผู้ใช้
 ส�าหรับแนวทางการสืบสวน ยกตัวอย่าง นาย ก และนาย ข 
คุยกันผ่าน LINE นาย ข เอาข้อมูลไปบอกต่อคนอื่น แล้วคนๆ นั้นน�า
เรือ่งมาบอกต�ารวจว่ามกีารกระท�าความผดิ เพือ่พสิจูน์ทราบว่ามคีวาม
ผิดจริงหรือไม่ ต�ารวจก็ต้องสืบสวนโดยขออ�านาจศาลในการเข้าถึง
ข้อมูลใน LINE ในท�านองเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มพูดคุยใน LINE เมื่อ
พบการกระท�าผิดก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่
ต�ารวจไม่ด�าเนินการก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน
การกระท�าผดินัน้จะได้รบัโทษหรอืไม่ ต้องพิจารณาทัง้จากเจตนาและ
ผลของการกระท�า
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 “กฎหมายทีม่กีารบงัคบัใช้ ต�ารวจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลเองได้ ต้องขอค�าสั่งศาลก่อน ขอให้มั่นใจว่าตั้งแต่ท�างานมา เรา
ไม่เคยท�า ทุกคดีที่ท�ามีพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบได้”

ความมั่นคงของรัฐเป็นเพียงเครื่องมือสร้างสิทธิเสรีภาพ

 สมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า 
รัฐธรรมนูญมาตรา 4 ประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอยู่ 
หากไม่เข้าใจตรงนีก้จ็ะไม่เข้าใจเรือ่งกฎหมายปกครองตามรฐัธรรมนญู 
กล่าวคือ บุคคลจะท�าสิ่งใดก็ได้ยกเว้นท่ีกฎหมายห้าม แต่เจ้าหน้าที่
รัฐจะท�าอะไรไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ให้อ�านาจไว้ การท�างานของรัฐต้อง
ท�าตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมายและความชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่
เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องดู
เรื่องความชอบธรรมด้วย

พ.ต.ท.โอฬาร สขุเกษม ระบวุ่ากฎหมายก�าหนด 
ให้ต�ารวจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูเองได้ 
ต้องขอค�าสั่งศาลก่อน
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 “รฐัเป็นเพยีงเครือ่งมอืของสงัคมเพือ่ท�าให้เกดิความสขุสงบ
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นก็คือการจะสร้างสังคมในส่วนนี้ได้ 
มนษุย์ต้องจ�ากดัสทิธส่ิวนบคุคลเพ่ือให้สงัคมอยูไ่ด้ เป้าหมายเพือ่ท�าให้
มนุษย์มเีสรภีาพและสามารถใช้สทิธเิสรภีาพของตนเองได้ ความมัน่คง
ของรัฐจึงเป็นเพียงพิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย นั่นคือความมั่นคงของ
มนษุย์ การจ�ากดัเสรภีาพสามารถกระท�าได้ แต่รฐัธรรมนญูก�าหนดให้
ท�าตามความจ�าเป็นเท่านั้นและกระทบสาระส�าคัญของสิทธิไม่ได้”
 ส�าหรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญให้
ความคุ้มครองไว้ตามมาตรา 45 การที่รัฐจะแทรกแซงหรือจ�ากัดต้อง
ท�าด้วยความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น เพราะการสื่อสารและการ
แสดงความคิดเห็นเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญของอารยธรรมมนุษย์
 นอกจากน้ี ความผิดประเภทน้ีก็ยังต่างจากความผิดอาญา
อื่นๆ เช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรพัย์ ซึ่งมีผู้เสียหายชัดเจน เกดิความ
ผิดชัดเจน จะรู้ตัวผู้กระท�าผิดหรือไม่ ก็ต้องมีการสอบสวนและด�าเนิน
การอย่างเคร่งครดั แต่ความผดิตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าผดิเกีย่ว
กับคอมพิวเตอร์ฯ เป็นความผิดท่ีบุคคลไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แต่
สาธารณะเป็นผูเ้สยีหาย การใช้กฎหมายอย่างไม่ระมดัระวงั แทนทีจ่ะ
ท�าให้สงัคมมีความสงบสขุ กลบัท�าให้สงัคมไม่สงบสขุ เป้าหมายเดมิที่
ว่าเพือ่ให้สงัคมสงบและได้พฒันาอย่างยัง่ยนื รวมถงึมนษุย์สามารถใช้
เสรีภาพของตนเองได้ ก็จะไม่บรรลุผล

‘การจ�ากดัเสรภีาพสามารถกระท�าได้ แต่รฐัธรรมนญูก�าหนดให้
ท�าตามความจ�าเป็นเท่านัน้และกระทบสาระส�าคญัของสทิธไิม่ได้’

สมชาย หอมลออ
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ไม่จ�าเป็นต้องแลกความมั่นคงด้วยสิทธิส่วนบุคคล

 อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมือง
เน็ต กล่าวว่า ระหว่างความเป็นส่วนตัวและสิทธิเสรีภาพกับความ
มั่นคงเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ คณะรัฐบาลและต�ารวจคงไม่สามารถ
ท�างานได้ถ้าไม่สามารถรบัประกนัว่าการสือ่สารระหว่างบคุคลมคีวาม
เป็นส่วนตวั ดงัน้ันไม่จ�าเป็นทีค่วามมัน่คงเพิม่ขึน้แล้วความเป็นส่วนตวั
ต้องลดลง
 อาทติย์อธบิายต่อว่า การตลาดในปัจจบุนัได้เปลีย่นไปแล้ว มี
สิ่งที่เรียกว่า Two Sided Market ยกตัวอย่างการใช้บัตรเครดิต ท�าไม
ผูบ้รโิภคถงึใช้บตัรเครดติฟร ีทัง้ทีบ่รษิทับตัรเครดติมต้ีนทนุและค่าใช้
จ่าย นั่นเพราะตลาดมี 2 ฝั่ง ฝั่งหน่ึงคือผู้ถือบัตรเครดิตที่เป็นลูกค้า 
อีกฝั่งคือร้านค้า ซึ่งก็เป็นลูกค้าเช่นกัน ในขณะที่ผู้ถือบัตรเครดิตอาจ
คดิว่าตนเองเป็นลกูค้า อกีด้านตนเองกก็ลายเป็นสนิค้าเช่นกนั เพราะ
ข้อมูลของผูถ้อืบัตรถกูน�าไปใช้ต่อได้ เช่นเดยีวกบัการใช้ E-mail หลาย
คนคิดว่าเราใช้ฟรี ไม่จ�าเป็นต้องเสียเงิน แต่ความจริงแล้วข้อมูลที่ 
ผูใ้ช้สร้างขึน้และตวัผูใ้ช้เองกไ็ด้กลายเป็นสนิค้าในสภาพตลาดปัจจบุนั
ด้วย โดยในต่างประเทศมกีารน�าข้อมลูลกูค้าเพือ่ไปท�านายพฤติกรรม
ของลูกค้า ผู้บริโภคอาจคิดว่าข้อมูลท่ีให้ไปอาจไม่ได้ส�าคัญ แต่เมื่อ
น�าข้อมูลหลายๆ อย่างมาประกอบกัน ก็ท�าให้เห็นพฤติกรรมของคน 
คนหนึ่งได้ และข้อมูลนั้นสามารถใช้ท�าประโยชน์ในทางธุกิจได้
 อาทิตย์กล่าวถึงแง่เทคโนโลยีด้วยว่า ปัจจุบันเป็นโลกยุค
ดิจิตอล ความแตกต่างระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกคือ ข้อมูลของ
ดิจิตอลจะถูกส่งเป็นท่อนๆ แต่การส่งในระบบอนาล็อกจะมีความต่อ
เนื่องของข้อมูล ยกตัวอย่างระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นระบบอนาล็อก จะ
มีต้นทางกับปลายทางที่รับสาย การเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียว ดังนั้นถ้า
ควบคุมต้นทางกับปลายทางได้ก็น่าจะปลอดภัย แต่เมื่อเป็นระบบ
ดจิติอล มกีารแบ่งข้อมลูเป็นท่อนๆ เมือ่มกีารส่งข้อมลูผ่าน Network ก็
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จะไปเป็นท่อนๆ ในหลายๆ เส้นทางทีถ่งึจดุหมายเดียวกนั เพราะฉะนัน้ 
สมมติฐานที่ว่าการควบคุมที่ต้นทางกับปลายทางแล้วปลอดภัยนั้นก็
ไม่เป็นจริงอีกต่อไป
 “ในโลกยุคดิจิตอล กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิส่วน
บุคคลจงึควรต้องมกีารปรบัปรงุให้ทนัสถานการณ์” ผูป้ระสานงานเครอื
ข่ายพลเมืองเน็ตระบุ
 ส�าหรบัในกรณเีรือ่ง LINE อาทติย์กล่าวว่า จากการสอบถาม
ทางผู้ให้บริการพบว่า หากใช้ LINE ผ่านระบบ WiFi ข้อมูลจะได้รับ
การเข้ารหสั แต่ถ้าใช้ผ่าน 2G หรอื 3G ทีเ่ป็นโครงข่ายโทรศพัท์มอืถอื 
จะไม่มีการเข้ารหัส เหตุผลของผู้ให้บริการคือไม่น่าจะมีใครเจาะ
ระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ จึงน่าจะมีความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่
ค�าถามคือระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือของทุกประเทศนั้นไม่มีรัฐ
เข้าไปแทรกแซงจริงหรือ สมมติฐานของ LINE ใช้ได้กับทุกประเทศ 
เหมือนกันหรือไม่

ความปลอดภยัของผูใ้ช้บรกิารคอืสิง่ทีผู่ใ้ห้บรกิารต้องรบัผดิชอบ

 ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com กล่าว
ในฐานะผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ว่า ผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบ
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างเต็มที่ ไม่มีผู้ให้บริการ

‘รัฐบาลและต�ารวจคงไม่สามารถท�างานได้ถ้าไม่สามารถรับ
ประกันว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้น
ไม่จ�าเป็นท่ีความมัน่คงเพิม่ข้ึนแล้วความเป็นส่วนตวัต้องลดลง’

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
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ออนไลน์รายใดทีช่อบให้มผีูร้้ายมาใช้บรกิารแล้วท�าความผดิ และไม่มี
ผู้ให้บริการรายใดต้องการให้บริการของตนตกเป็นเครื่องมือในการ 
กระท�าผิด ในทางกลับกันถ้าอยากดูข้อมูลผู้ให้บริการก็คงให้ไม่ได้ 
ยกเว้นกรณีที่มีค�าสั่งศาล ในกรณีที่บางครั้งมีเจ้าหน้าท่ีมาขอข้อมูล 
ผูใ้ช้บรกิาร แม้จะอ้างว่าไม่ได้ดทูกุคน แค่ดเูป็นบางคน กเ็กดิค�าถามว่า
ค�าขอนีม้คีวามหมายเดยีวกนัคอืดบูางคนกส็ามารถดไูด้ทกุคน เพราะ
อาจบอกว่าคนนั้นคนนี้น่าสงสัยไปได้เรื่อยๆ
 “การบริหารตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราอยู่ในประเทศที่มีการ
ตีความเรื่องความม่ันคงค่อนข้างกว้าง การบล็อกหรือลบก็เป็นการ
ละเมิดสทิธส่ิวนบคุคล คนทีถ่กูลบหรอืบลอ็กจึงต้องการเหตผุลว่าท�าไม 
ในต่างประเทศเช่นตุรกี เวลาเว็บไซต์ถูกสกัดกั้นจะถูกสกัดกั้นโดยค�า
สั่งศาลและระบุหมายเลขค�าสั่ง แต่การสกัดก้ันของบ้านเราเป็นการ
สกัดการเข้าถึงโดยกระทรวง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีสิทธิ ต้องเป็นอ�านาจ
ศาลเท่านั้นถึงมีสิทธิ อย่างไรก็ตาม เราสามารถให้ความร่วมมือเพิ่ม
เตมิได้ คอืหากสงสยัผูใ้ช้บรกิารรายใดเป็นพเิศษ เช่นเป็นผูว้างระเบดิ 
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เราจะไม่ให้พาสเวร์ิดเจ้าหน้าทีไ่ปในทนัท ีแต่เราจะดูเบือ้งต้นก่อนแล้ว
ตอบกลับว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย ถ้าเข้าข่าย เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปขอ
หมายศาลมาขอดูข้อมูล”

ความมั่นคง: รัฐ-ประชาชนเห็นคนละด้าน

 ด้าน บก.ลายจดุ หรอื สมบตั ิบญุงามอนงค์ เริม่ต้นด้วยการ 
ตั้งค�าถามว่า “รัฐแบบไหนกันท่ีเห็นว่าการท่ีประชาชนคุยกันเป็น 
การกระทบต่อความมั่นคง”
 สมบัติกล่าวว่า ในประเทศพม่ามีการบล็อก Hotmail และ 
MSN รวมทัง้ Application ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ของอเมรกิา ในประเทศจีน 
การเล่น Facebook ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะ Facebook เป็น Social 
Network หรือเวลาที่อยู่ในประเทศจีนแล้วใช้ Google ค้นหาเรื่องราว
เหตกุารณ์ประท้วงทีจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ กจ็ะไม่เจอข้อมลู นีค่อืความ
ทีร่ฐักลวัว่าประชาชนจะคยุกนัแล้วลามไปกระทบกบัเรือ่งความมัน่คง
 กรณีของประเทศไทย มี พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ฯ เป็นเครื่องมือในการควบคุม สมมติว่าประเทศไทย
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ โครงข่ายการสื่อสารพังหมด ท�าให้ระบบการ 
สือ่สารล่ม ประชาชนไม่สามารถตดิต่อสือ่สารกนัได้ แต่ในต่างประเทศ 
หลายประเทศ ในต�าบลในหมู ่บ ้านสามารถเอาอุปกรณ์สื่อสาร 
มาต่อหากันแบบอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่าสามารถสื่อสารหากันได้เป็น

ปรเมศวร์ มินศิริ

‘เราอยูใ่นประเทศทีม่กีารตคีวามเรือ่งความมัน่คงค่อนข้างกว้าง 
การบล็อกหรือลบก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คนที่ถูกลบ
หรือบล็อกจึงต้องการเหตุผลว่าท�าไม’
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โครงข่ายเน็ตเวิร์กโดยท่ีไม่ต้องมีผู้ให้บริการ แต่ว่าการกระท�าเช่นนี้
มีความผิดทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ จะเห็นได้ว่าในมุมนี้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อความ
มั่นคงของประชาชน
 ในขณะทีเ่รือ่ง LINE เป็นเหมอืนการคยุกนัคนละเรือ่งระหว่าง
ต�ารวจกับประชาชน ต�ารวจก�าลังพูดถึงข้อมูลของอาชญากรทาง
เทคโนโลยี แต่ส�าหรับประชาชน คนที่ออกมาโวยวายไม่ใช่อาชญากร 
เพียงแค่คนเหล่านี้ก�าลังรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

จับตาร่างกฎหมาย 2 ฉบับ

 นอกจากประเด็นถกเถียงในกรณีของ LINE แล้ว อาทิตย์ 
สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต ยังตั้งข้อสังเกตถึง
ร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ที่บางมาตราอาจมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิ กล่าวคือ

สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก. ลายจุด กังวลว่า 
หากรัฐควบคุมการสื่อสารทาง LINE อาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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 ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... สาระในร่าง 
นีโ้ดยมากเป็นเรือ่งการก�าหนดภาระหน้าทีใ่ห้กบัผูป้ระกอบการว่าต้อง
เกบ็ข้อมูลอะไรบ้าง แต่เรือ่งการคุม้ครองการถกูละเมดิและการเยยีวยา
แก้ไขนั้น มีการพูดถึงน้อยมาก นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมือของรัฐอีกต่อไป แต่
อยู่ในมือของเอกชน ซ่ึงร่างกฎหมายฉบับน้ีก็ได้ให้อ�านาจกับรัฐว่า
เมื่อไหร่ที่ต้องการข้อมูล ผู้จัดเก็บหรือผู้ประกอบการก็ต้องมอบให้รัฐ
 กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ... โดย 
ร่างที่ก�าลังจัดท�ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมาตรการทางเทคโนโลยี 
ซึ่งโดยหลักมีขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมดูแลเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิ เช่นการให้
เช่าหรือดาวน์โหลดหนังไว้ดู จะมีซอฟต์แวร์ที่คอยเช็กว่าคนคนนั้น
เป็นคนซื้อหรือมีสิทธิ์ในการดูหรือไม่ ซ่ึงนอกจากจะมีการตรวจสอบ
ข้อมลูแล้ว กจ็ะมกีารเกบ็ข้อมลูการใช้งานด้วย แต่ร่าง พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ 
ก�าหนดว่า หากผูใ้ช้บรกิารคนไหนไม่อยากให้เกบ็ข้อมลูแล้วหลบเลีย่ง 
ก็จะมีความผิดทางอาญาด้วย
 อีกประเด็นหนึ่งในร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ คือ มีความพยายาม
ก�าหนดภาระความรบัผดิของผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ หากมผีูใ้ช้บรกิาร
ละเมิดลขิสทิธิอ์อนไลน์ ผูใ้ห้บรกิารกต้็องรบัผดิด้วย จงึท�าให้ผูใ้ห้บรกิาร
มีความจ�าเป็นต้องมีมาตรการบางอย่างในการควบคุมผู้ใช้บริการ
เมื่อดาวน์โหลดสิ่งท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นตัดอินเทอร์เน็ตในทันทีเพื่อ
ให้การละเมิดหยุดลง ในประเด็นนี้ อาทิตย์ตั้งข้อสังเกตว่า ซอฟต์แวร์
หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบว่าเนื้อหาใดละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่  
ด้วยวธิกีารเดยีวกนักส็ามารถใช้เข้าถงึข้อมลูหรอืเนือ้หาอืน่ได้เช่นกนั 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

แทรกแซงได้ ต้องมีเหตุอันควร

 สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจ�า
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ประเทศไทย มองว่า สิทธิในเรื่องความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการ
สื่อสารเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองท้ังจากกติกาสากลและกติกาใน
ประเทศ สิทธิในการไม่ถูกแทรกแซงในการสื่อสารแม้เป็นสิทธิที่ได้
รับการคุ้มครอง แต่รัฐก็ได้รับข้อยกเว้นให้เข้ามาควบคุมได้ โดยต้อง
มีเงื่อนไข ได้แก่ 1) ต้องเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีการ
ชีแ้จงอย่างชดัเจน ท�าแล้วต้องสามารถชีแ้จงกบัพลเมอืงในประเทศของ
ตวัเองได้ 2) ต้องไม่ใช่การใช้แบบเหวีย่งแห การทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจบอก
ว่าพิจารณาเป็นรายๆ ไป ก็ต้องตอบได้ว่าแต่ละรายมีเงื่อนไขอย่างไร 
3) เมื่อท�าไปแล้วต้องสมแก่เหตุ มาตรการที่น�ามาใช้สมแก่เหตุหรือไม่ 
โดยเฉพาะ LINE ที่เป็นพื้นที่ปิด การจะเข้ามาแทรกแซงต้องมีความ
ชัดเจนมากๆ
 อย่างไรกด็ ีปัญหานีเ้ป็นปัญหาร่วมสมยั ไม่ใช่มแีต่ในประเทศไทย 
เท่านั้น หลายๆ ประเทศก็ประสบปัญหาเดียวกัน เพราะรัฐเริ่มรู้สึกว่า 
สงัคมออนไลน์เป็นพรมแดนทีต่นเองเข้าถงึไม่ได้ และเริม่มคีวามหวาดระแวง 
เรือ่งการสือ่สาร จงึกลายเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารเผชญิหน้ากนัระหว่างการคง
ไว้ซึง่การคุม้ครองรกัษาสทิธติามกตกิาสากลกบัความพยายามของรฐั
ที่อ้างความมั่นคงเพื่อมาละเมิดพื้นที่ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนี้
 ส�าหรบัทางออก เมือ่มกีารแทรกแซงการสือ่สาร รฐัต้องตอบ
ให้ชดัเจนว่า การกระท�ามเีหตอุนัควร ไม่ใช่กระท�าโดยพลการ สามารถ
ชีแ้จงข้อวนิจิฉยัได้ และมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบตรวจทานได้ 
ทัง้จากผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้บรกิาร ส่วนทีว่่าจะท�าอย่างไรจงึไม่เป็นการ
ด�าเนินการโดยพลการ กค็อืต้องสามารถระบไุด้ว่าเจ้าพนกังานเป็นใคร
บ้าง ใช้อ�านาจภายใต้กฎหมายฉบับใด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานอก
จากเจ้าพนักงานต�ารวจแล้ว หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาแทรกแซงนี้ไม่มี
ความชดัเจนเลย ไม่มคีวามโปร่งใสในการใช้อ�านาจ และไม่มกีารตรวจ
สอบการใช้อ�านาจตามหลกันติริฐั เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้ มาตรการ
ในการอุทธรณ์หรือเยียวยาผลกระทบก็ไม่ชัด
 ขณะเดียวกันการปฏิบัติตามมาตรฐานของส่ือมวลชน 
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ปัจจุบันมีกรอบข้อตกลงที่เรียกว่า Global Network Initiative โดย
บริษัทที่ท�าธุรกิจทางด้านการสื่อสาร เช่น Google, Twitter, Amazon 
ฯลฯ รวมถึงผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ ก็มีภาระหน้าที่ในการดูแลไม่ให้
มีการละเมิดสิทธิจากการท่ีรัฐเข้ามาเก่ียวข้อง ในฐานะคนกลางควร
มีหน้าทีใ่นการแจ้งให้รฐัหรอืผูใ้ช้บรกิารทราบหากมกีารละเมดิสทิธเิกดิ
ขึน้ และพยายามคานการใช้อ�านาจทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชอบด้วย
หลกัสากล เช่นมกีารแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารทราบว่ามเีจ้าพนกังานเข้ามาขอ
ดขู้อมูล เพือ่ให้เจ้าตวัสามารถสือ่สารกบัเจ้าพนกังานได้โดยตรง ไม่เช่น
นั้นจะเกิดเป็นการด�าเนินการในทางลับและอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กรณขีองประเทศไทย หลายกรณมีกีารเข้าถงึข้อมลูด้วยการ
ขออย่างไม่เป็นทางการ ท�าให้เกิดความคลุมเครือหนักขึ้น ส่วนกรณี
ทีท่างต�ารวจมดี�ารจิะตรวจสอบ LINE ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้สะท้อนให้
เหน็ว่าสงัคมยงัไม่มคีวามเข้าใจถงึมาตรการหรอืขัน้ตอนในการเข้าถงึ
ข้อมูลของเจ้าพนกังาน ดงันัน้จงึควรมกีารเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจ
เร่ืองสทิธมินุษยชน พนัธะของรฐัตามกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายว่า
รฐัมีขอบเขตอ�านาจแค่ไหน และกรอบในการดแูลคุม้ครองพืน้ทีส่่วนตวั 
กบัหลกัการกฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา

 ประเด็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์และมีความกังวลใจกันมากคือ 

‘เม่ือมีการแทรกแซงการสื่อสาร รัฐต้องตอบให้ชัดเจนว่า การ 
กระท�ามีเหตุอันควร ไม่ใช่กระท�าโดยพลการ สามารถชี้แจงข้อ
วินิจฉัยได้ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบตรวจทานได้ 
ทั้งจากผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ’

สุณัย ผาสุข
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ประชาชนมองว่าการเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมาย ในบาง
ครัง้ดเูป็นการเลอืกปฏบิตั ิเกดิปรากฏการณ์เอาผดิเฉพาะคนบางกลุม่ 
อกีทัง้การใช้ดลุยพนิจิในการตคีวามเรือ่งความมัน่คงกส็ุม่เสีย่งทีจ่ะตก
เป็นเครื่องมือทางการเมือง
 นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างความตื่นตระหนก กฎหมายอาญา
ระบุความผิดไว้แค่ลหุโทษ แต่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ ระบุโทษจ�าคุกสูงสุดถึง 5 ปี ดังน้ันหากเจ้าพนักงาน 
ศาล อัยการ ขาดความเป็นธรรม ปัญหาก็จะยิ่งซับซ้อน
 ในแง่ทางออก ผูเ้ข้าร่วมเสวนาเหน็ว่าการบงัคบัใช้กฎหมาย
ต้องด�าเนินการภายใต้ดุลยพินิจที่สุจริต อยู่ภายใต้กรอบและการใช้
อ�านาจที่ชัดเจน และมีบางท่านเห็นว่า ควรมีกฎหมายรับรองสิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคลว่าระดับไหนที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ระดับไหนท่ี
เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ ขณะเดียวกันการตรวจสอบจากสังคมในช่วงที่
ผ่านมา ถือเป็นพัฒนาการด้านบวกของสังคมไทย ซึ่งฝั่งผู้ใช้อ�านาจก็
สมควรวิวัฒนาการและปรับตัวตามด้วย

เรียบเรียงจากเวทเีสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: “เพือ่ความม่ันคงของรัฐและความ
ปลอดภัยสาธารณะ จะต้องสังเวยด้วยสิทธิส่วนบุคคลจริงหรือ” และสรุปสถานการณ์ “การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์” จัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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“ฟ้องหมิ่นประมำท”
เครื่องมือปิดกั้น
กำรตรวจสอบ

และกำรท�ำหน้ำที่!
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ในอดีตหน่วยงานรัฐหรือภาคธุรกิจมักใช้การฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเครื่องมือ

หยดุยัง้การวพิากษ์วจิารณ์ของสือ่มวลชนและผูท้�างานในองค์กรพฒันาเอกชน 

(NGO) แต่ปัจจุบันการฟ้องหม่ินประมาทไม่ได้จ�ากัดวงผู้ถูกฟ้องอยู่เพียงเช่น

นั้นอีกต่อไป หลายกรณีเป็นการฟ้องนักวิชาการเพื่อให้หยุดแสดงความคิด

เห็นหรือให้ข้อมูลกับสาธารณะ บางกรณีเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทระหว่าง

ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจด้วยกันเอง หรือแม้กระท่ังบางกรณีก็เป็นในลักษณะที่

ภาคธุรกิจฟ้องผู้แทนหน่วยงานรัฐ ซ่ึงการฟ้องเหล่านี้ไม่ใช่การฟ้องเพื่อเรียก

ร้องความยุติธรรม แต่เป็นยุทธวิธีที่หวังผลข้างเคียงเพื่อให้การด�าเนินการบาง

อย่างสะดดุหยดุลง จงึเป็นเรือ่งทีต้่องมกีารจดัเวทขีึน้เพือ่สร้างความเท่าทนัและ

หาทางออกร่วมกัน
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เมื่อฟ้องหมิ่นประมาทกลายเป็นเครื่องมือหยุดกระบวนการ
ตรวจสอบ

 ชุตมิา สดีาเสถยีร ผูส้ือ่ข่าวเวบ็ไซต์หนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ 
ภูเก็ตหวาน ผู้ถูกกองทัพเรือแจ้งข้อหาว่า “ร่วมกันหมิ่นประมาท” 
ในกรณีเผยแพร่รายงานพิเศษเรื่องทหารไทยได้รับผลประโยชน์จาก
การค้ามนุษย์ผู้อพยพทางเรือ ซึ่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลมาจากส�านักข่าว 
รอยเตอร์ โดยในรายงานกล่าวพาดพิงว่ากองทัพเรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญา
 ชุติมามองว่า ประเด็นเรื่องขบวนการค้ามนุษย์เป็นประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นประเด็นสาธารณะท่ีมีคุณค่าควรเผย
แพร่ แต่การฟ้องร้องในลกัษณะนีท้�าให้กระบวนการท�างานของสือ่นัน้
หยดุลง อกีทัง้ตนกต็ดิแบลก็ลสิต์และมรีปูภาพตดิอยูท่ีก่องทพัเรอื โดย
เจ้าหน้าทีก่องทพัเรอืได้กดีกนัไม่ให้ตนเข้าท�าหน้าทีส่ื่อในประเด็นข่าว
อื่น สิ่งที่ตามมาคือสาธารณชนต้องขาดข้อมูลข่าวสารไป
 “อยากเรียกร้องให้เอาชื่อดิฉันออกจากบัญชีด�า รวมทั้ง
รูปภาพที่ติดอยู่ตรงนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ท�าหน้าที่สื่อมวลชน
และเข้าไปรายงานความเคล่ือนไหวให้สาธารณชนรับรู้ นอกจากนี้ใน
การทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัฟ้องสือ่ในลกัษณะนี ้ทางกองทพัเรอืกย็งัไม่สามารถ
อธบิายให้สือ่หรอืสาธารณชนเข้าใจได้ว่า ผูอ้พยพทางเรอืชาวโรฮงิญา
เข้ามาในน่านน�า้ฝ่ังอนัดามนัทีส่งขลาหรอืสตลู แล้วไปจบทีฝ่ั่งมาเลเซยี
ได้อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐควรยอมรับการตรวจสอบจากสื่อมวลชน” 
ชุติมากล่าว
 ด้าน พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสาน
วฒันธรรม ผูซ้ึง่ถกูผูแ้ทนกรมทหารพรานที ่41 แจ้งความข้อหาหมิน่
ประมาทท�าให้เสือ่มเสยีจากการออกจดหมายเปิดผนกึ โดยกล่าวหาว่า 
“ได้กล่าวข้อความท�าให้กรมทหารพรานที ่41 จังหวดัยะลาได้รบัความ
เสื่อมเสียชื่อเสียง”
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 พรเพ็ญกล่าวว่า มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนทีด่�าเนินกจิกรรมส่งเสรมิด้านสทิธมินษุยชนในกลุม่คนทีม่คีวาม
แตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และมคีวามต้องการการปกป้องคุม้ครอง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความแตกต่างจากคนทั่วไปในประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเช่นสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ โดยแนวทางการท�างานของมลูนธิคิอืการท�าให้ประชาชนตระหนกั
และรับรู้เรื่องราวทางด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็จ�าเป็น
ต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณะ
 ส�าหรับต้นเหตุของเรื่องที่ท�าให้ถูกแจ้งความข้อหาหมิ่น
ประมาทดงักล่าว เกดิจากทางมลูนธิไิด้รบัรายงานจากมารดาของนาย 
อาดิล สาแม ว่าลูกชายถูกจับกุมตัวและถูกท�าร้ายร่างกายจนต้องน�า
ส่งโรงพยาบาล ทางมูลนิธิจึงออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอให้ตรวจ
สอบในกรณีนี้
 “เรื่องนี้กลายเป็นการเบี่ยงประเด็นจากการที่องค์กรรัฐต้อง
ตรวจสอบเรือ่งการทรมาน กลบัเป็นการหนัมาตรวจสอบองค์กรทีต่รวจ

ชุติมา สีดาเสถียร ผู้สื่อข่าวที่ถูกกองทัพเรือฟ้องหมิ่นประมาท
กรณีน�าเสนอข่าวขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญา 
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สอบรฐัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทรมาน ซึง่องค์กรระหว่าง
ประเทศและนักกฎหมายหลายคนก็สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ทาง
กองทัพจะฟ้องร้ององค์กรสิทธิมนุษยชนท่ีท�าหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ�านาจรัฐ...การแก้ปัญหาประเด็นนี้ควรปล่อยให้มีการด�าเนินการ
สืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ไม่ควรแทรกแซงสื่อมวลชนหรือองค์กร
สิทธิมนุษยชน” พรเพ็ญกล่าว

ข้อมลูข่าวสาร: เครือ่งมอืในการตรวจสอบและไม่ควรถูกปิดก้ัน

 สุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ สมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า จรรยาบรรณและจริยธรรมของ
สื่อคือก�าแพงชั้นแรกที่จะท�าให้สื่อมวลชนไม่ก้าวล่วงไปสู่การถูกฟ้อง
ร้องในข้อหาหม่ินประมาท อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์การท�างาน
ในวงการสื่อสารมวลชนกว่า 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าบ่อยครั้งหน่วยงาน
รัฐและเอกชนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ถูกผู้แทนกรมทหารพรานที่ 41 
แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาท กรณีออกจดหมายเปิดผนึก
เรื่องขอให้รัฐตรวจสอบการใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องหา 
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หรือการให้สัมภาษณ์เดี่ยว ท�าให้สื่อมวลชนต้องท�างานด้วยการเจาะ
ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบมาเทียบเคียง แล้วท�าให้ถูกฟ้องร้อง ในอีก
ด้านหนึ่งการฟ้องหม่ินประมาทจึงกลายเป็นเครื่องมือในการปิดกั้น
เสรีภาพในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารและเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า
แสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงของสื่อและของนักวิชาการด้วย
 “สิทธิในการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยอย่างตรงไป
ตรงมาเป็นสิ่งที่ดีท่ีจะน�าไปสู่การตรวจสอบการท�างานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ” สุปันกล่าว
 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) กล่าวในฐานะนักวิชาการที่ถูกกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 4 คนและส�านักงาน กสทช. ฟ้องข้อหาหมิ่น
ประมาท โดยถูกฟ้องร่วมกับ ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ด�าเนินรายการที่
นี่ไทยพีบีเอส จากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับประกาศ กสทช. 
เรือ่งมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารในกรณสีิน้สดุการอนญุาตสัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255612 

 ดร.เดือนเด่นแสดงความเห็นว่า รากฐานของปัญหาเกิด
จากการที่หน่วยงานของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบไม่ได้ท�าหน้าที่ หรือ
ท�าไม่สมบูรณ์พอ ในฐานะนักวิชาการจึงต้องท�าหน้าที่แทนหน่วยงาน 
เหล่านั้น ทั้งนี้หากหน่วยงานรัฐท�าหน้าที่ตรวจสอบตามกลไก ก็ไม่
จ�าเป็นทีน่กัวชิาการต้องมาท�าหน้าทีต่รวจสอบ และไม่ต้องเสีย่งต่อการ
ถูกฟ้องร้อง ซึ่งคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีเกราะก�าบัง ไม่เหมือน

‘สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
เป็นสิ่งที่ดีที่จะน�าไปสู่การตรวจสอบการท�างานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ’

สุปัน รักเชื้อ
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กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเกราะก�าบัง คือเมื่อเวลาถูกฟ้องก็จะมีกลไกช่วย
เหลือ มีทนายให้
 “กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลของประเทศไทยยังคง
อ่อนแอ ยกตัวอย่าง กสทช. ท่ีมีรูปแบบเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นรูป
แบบที่ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงจากการเมือง แต่การเป็นองค์กร
อิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองใช่ว่าจะมีความหมายว่าองค์กร
นั้นดี เพราะองค์กรทุกองค์กรหากไม่มีการตรวจสอบ สุดท้ายก็จะเป็น
องค์กรที่มีปัญหา” ดร.เดือนเด่นกล่าว
 ดร.เดือนเด่นยกตัวอย่างกลไกท่ีจะช่วยตรวจสอบองค์กร 
อาทิ 1) การเปิดเผยข้อมูล หรือการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่บนฐานของ
เหตุผลที่มีเอกสารแสดงว่าตัดสินใจบนพื้นฐานของอะไร มิใช่การใช้
ดุลยพินิจโดยไม่มีเอกสารรองรับการตัดสินใจ 2) การรับฟังความเห็น

สุปัน รักเชื้อ ผู้แทนสื่อ กล่าวถึงข้อจ�ากัดในการขอ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและเอกชน

12
วันที่ 26 กันยายน 2557 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 4 คน และส�านักงาน กสทช.  

ถอนฟ้อง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และณัฏฐา โกมลวาทิน โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถ 
ตกลงกันได้และแถลงร่วมกันว่า ในชั้นนี้ได้ให้อภัยซึ่งกันและกัน และไม่ติดใจด�าเนินคดีต่อไป
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สาธารณะ ซึง่ควรมกีารจดัรบัฟังความเหน็ก่อนทีจ่ะมกีารร่างประกาศ
หรอืกฎหมาย และหลงัจากทีม่กีารร่างประกาศหรอืกฎหมายเสรจ็แล้ว 
3) การประเมินผลกระทบต่อการออกประกาศหรือการตัดสินใจใดๆ 
โดยพจิารณาทัง้ในประเดน็เรือ่งความจ�าเป็น ข้อดข้ีอเสยี และทางเลอืก
ต่างๆ เป็นต้น 4) การตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในกรณีของ 
กสทช. แม้จะมีความพยายามออกแบบกลไกการตรวจสอบ แต่ก็เป็น
กลไกตรวจสอบท่ีมีลักษณะบิดเบ้ียว กล่าวคือคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
แต่กลับต้องใช้งบประมาณจาก กสทช. 
 “ตอนนี้ว่ากันว่าจะปฏิรูปประเทศกันยกใหญ่ ถ้าจะปฏิรูป
ประเทศก็ควรปฏิรูปเรื่องเหล่าน้ีด้วย เช่นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
กระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็น ทุกวันนี้มีกฎหมายก�าหนดให้เปิด
เผยข้อมลูข่าวสาร แต่ไม่มบีทลงโทษหน่วยงานรฐัหากไม่ท�า จงึควรมบีท
ลงโทษด้วยหากหน่วยงานรฐัไม่เปิดเผยข้อมลู ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นเงือ่นไข
ส�าคัญที่ต่างประเทศใช้ตรวจสอบและก�ากับดูแลกัน” ดร.เดือนเด่น 
เสนอแนะ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ กล่าวว่ารากฐานของ 
ปัญหาเกิดจากที่หน่วยงานของรัฐที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
ไม่ได้ท�าหน้าที่  
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ควรโต้ตอบด้วยข้อมูลมากกว่าใช้กระบวนการทางศาล

 ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ เจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) กล่าวว่า การฟ้องหม่ินประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328 นั้น มีข้อดี
อยู่อย่างหนึ่งคือ ในมาตรา 329 และมาตรา 330 มีการก�าหนดเหตุ
ยกเว้นโทษไว้ด้วย กล่าวคือ หากเป็นการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์โดยสุจริต หรือเป็นการพูดเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตัวเอง 
หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ต้องพูดสิ่งนั้นตามหน้าที่ของ
ตนเอง ก็สามารถใช้เป็นเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา 329 ส่วนมาตรา 
330 ก�าหนดว่า ถ้าเกิดเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ และสิ่งนั้นเป็นความจริง ก็ไม่ต้องรับโทษ เพราะฉะนั้นการ
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐจึงไม่ค่อยมีปัญหาในทางผลของคดีความ
เท่าไร
 การฟ้องร้องกนัทีม่เีป็นจ�านวนมาก จึงไม่ได้มุง่หวงัทีผ่ลของ
คด ีเหตผุลส่วนหนึง่เพือ่เป็นการรกัษาหน้าของผูท้ีถ่กูวจิารณ์ เพราะถ้า
หากไม่ฟ้องร้อง กเ็หมอืนเป็นการยอมรบัหรอืยอมจ�านน กบัอกีเหตผุล
หนึ่งคือเพื่อหยุดกระบวนการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะกระบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนท่ีมีทุนทรัพย์ในการต่อสู้น้อย รวมถึง
หวังผลเรื่องการสร้างความหวาดกลัวในลักษณะป้องปรามคนอื่นๆ 
ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเปิดโปงหรือตรวจสอบเรื่องนั้นอ่อนแอลง 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

‘ทุกวันนี้มีกฎหมายก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่มี
บทลงโทษหน่วยงานรัฐหากไม่ท�า จึงควรมีบทลงโทษด้วยหาก
หน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่
ต่างประเทศใช้ตรวจสอบและก�ากับดูแลกัน’
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แม้สุดท้ายคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาส่วน
ใหญ่จะยกฟ้อง แต่การฟ้องคดีก็สร้างยากล�าบากให้กับผู้ที่ถูกฟ้องใน
การที่ต้องหาทนาย การมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการมาศาลและสู้คดี 
จนหลายกรณกีส็ามารถท�าให้กระบวนการเปิดโปงหรอืตรวจสอบเรือ่ง
นั้นๆ หยุดชะงักได้จริงๆ
 นอกจากการฟ้องหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ยิ่งชีพกล่าวว่าปัจจุบันมีการน�ากฎหมายอื่นๆ มาบังคับใช้โดย
สร้างความยุ่งยากมากขึ้น นั่นคือการใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 
14 (1) ที่ระบุว่า ผู้ใดน�าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูล
คอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ มโีทษจ�าคกุสงูสดุ 5 ปี ซึง่เป็นคดีทีไ่ม่สามารถ
ยอมความกันได้ และไม่มีมาตราท่ียกเว้นโทษเหมือนดังเช่นประมวล
กฎหมายอาญา
 “ที่จริงเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อ
เอาผดิกบัการปลอมแปลงหน้าเวบ็ไซต์และอ-ีเมล์ ยกตัวอย่างเช่นการ
ท�าหน้าเวบ็ไซต์ธนาคารปลอมเพือ่ให้คนมากรอกข้อมลู แล้วขโมยเงนิ
ในบัญชีไป แต่ปรากฏว่ามีการน�ากฎหมายข้อน้ีมาตีความใช้กับเรื่อง
หมิน่ประมาท ซึง่นอกจากจะเป็นการตคีวามไม่ถกูต้องกบัเจตนารมณ์ 

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

‘การฟ้องร้องกันที่มีเป็นจ�านวนมาก จึงไม่ได้มุ่งหวังที่ผลของ
คดี เหตุผลส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นการรักษาหน้าของผู้ที่ถูกวิจารณ์ 
เพราะถ้าหากไม่ฟ้องร้อง ก็เหมือนเป็นการยอมรับหรือยอม
จ�านน กับอีกเหตุผลหน่ึงคือเพื่อหยุดกระบวนการเคลื่อนไหว 
โดยเฉพาะกระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ม ี
ทุนทรัพย์ในการต่อสู้น้อย’



279

กะเทาะ กสทช.

ยังท�าให้โทษสูงขึ้น เพราะโทษของกฎหมายหมิ่นประมาทสูงสุดคือ 1 
ปี หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีโทษสูงสุด 2 ปี แต่ถ้า
เป็น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีโทษสูงสุด 5 ปี และไม่สามารถยอมความ
ได้ ถ้าอยัการส่งฟ้องไปแล้ว แม้จะมกีารยอมความกนัในภายหลงั กไ็ม่
สามารถถอนฟ้องได้” ยิ่งชีพกล่าว
 ส�าหรบัข้อเสนอในเรือ่งนี ้ยิง่ชพีมองว่า คนทีถ่กูกล่าวหาควร
ใช้สิทธิขั้นต้นของตัวเองในการตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ด้วย
การเปิดเผยข้อมูล มากกว่าใช้กระบวนการศาล เพราะสุดท้ายเรื่อง
ที่พิพาทกัน จะไม่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในพ้ืนท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ 
ควรระบุไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐไม่ควรเป็นผู้เสียหาย
ในคดีหมิ่นประมาท เพราะการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐ อย่างไร
เสยีกเ็ป็นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัประโยชน์สาธารณะ ยกเว้นแต่เป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคล ซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหาไม่พอใจก็สามารถฟ้อง
หมิ่นประมาทเป็นการส่วนตัวได้

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ เจ้าหน้าที่โครงการ iLaw กล่าวถึงเหตุผลว่า
กรณีฟ้องหมิ่นประมาทจ�านวนมากไม่ได้มุ่งหวังที่ผลของคดี
แต่มุ่งหวังหยุดกระบวนการเคลื่อนไหว
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ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 จากการเสนอความเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์กนัจาก
ผูเ้ข้าร่วมเสวนา พอจะสรปุประเดน็ได้ดงันี ้1) หน่วยงานรฐัไม่ควรเป็น
โจทก์ฟ้องคดหีมิน่ประมาท 2) ควรมกีารปรบัปรงุ พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ 
โดยเฉพาะประเด็นการน�า พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มาใช้ฟ้องร้องในเรื่อง
หมิ่นประมาท 3) ควรมีการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมว่า หากผู้ถูก
กล่าวหาเหน็ว่าข้อมลูทีม่กีารเผยแพร่ไม่ถกูต้อง กต็อบโต้กนัด้วยข้อมลู
มากกว่า รวมทัง้เรยีกร้องให้ผูก้ล่าวหาเผยแพร่ข้อมลูทีถ่กูต้อง แทนที่
จะใช้กระบวนการศาลหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลไปเลย 4) ควรมีการ
รวมตวัสนบัสนนุและช่วยเหลอืผูถ้กูฟ้อง ทัง้ในเรือ่งวธิคีดิ และก�าลงัใจ

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: “ฟ้องหมิ่นประมาท” เครื่องมือ
ปิดกั้นการตรวจสอบและการท�าหน้าที่! จัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพฯ

‘หน่วยงานรัฐไม่ควรเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาท เพราะ
การวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐ อย่างไรเสียก็เป็นประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ’

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
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”เครื่องมือป

ิดกั้นการตรวจสอบ
และการท�าห

น้าที่!

กรณี
การสิ้นสุดสัมปทาน

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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สัมปทำนบริกำรมือถือ
สิ้นสุด จะคุ้มครองผู้บริโภค

อย่ำงไร
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ประมาณปีเศษก่อนสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือชุดแรกบนคลื่นความถี่ 

1800 MHz จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2556 ได้มีค�าถามมากมายว่า

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ากัด ที่ได้รับ

สัมปทานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ต้องยุติการให้บริการ 

ส่วน กสท โทรคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่ถือครองคลื่นความถี่มาก่อน  

ก็ต้องคืนคลื่นให้กับ กสทช.

 แม้พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ

แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี ่พ.ศ. 2555 จะก�าหนดไว้ชดัเจนว่า เมือ่สญัญา

สัมปทานเอกชนสิ้นสุดลง ต้องคืนคลื่นให้กับ กสทช. เพื่อน�าไปจัดสรรด้วยวิธี

การประมูลต่อไป อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย 

นบัตัง้แต่อตุสาหกรรมโทรศพัท์มอืถอืถอืก�าเนดิขึน้ ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย 

ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานก�ากับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม 

ต่างยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นนี้ อีกท้ังใน

ห้วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ดูเหมือนมีอุปสรรคหลายอย่าง กล่าวคือ ประชาชนส่วน

ใหญ่ยังไม่รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิดข้ึน ระบบการโอนย้าย

หมายเลขโทรศัพท์ไปยังค่ายอื่นยังไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการจ�านวนมากๆ 

ได้ ในขณะที่ก็ต้องลุ้นว่า กสทช. จะสามารถน�าคลื่นความถี่ไปประมูลได้ทันก่อน

สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดหรือไม่ และหากไม่สามารถน�าไปประมูลได้ทัน ใครจะ

เป็นผูท้�าหน้าทีใ่ห้บรกิารผูบ้รโิภค เพือ่ไมให้เกดิช่องว่างและการสะดดุของบรกิาร
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เร่งท�าความไม่แน่นอนให้แน่นอน

 อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยั บรษิทัสยาม
อินเทลลิเจนต์ยูนิต กล่าวถึงตัวอย่างในต่างประเทศที่สัมปทาน
คลื่นความถี่สิ้นสุดว่า กรณีเมื่อสัมปทานคลื่น 900 MHz ของประเทศ
ไอร์แลนด์หมดอายุลง องค์กรก�ากับการใช้คลื่นของประเทศไอร์แลนด์
ใช้วิธีการต่อใบอนุญาตชั่วคราวให้กับเอกชนรายเดิมต่อไปอีก 2 ปี 
โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในฐานะท่ีเอกชนรายนั้นเป็นผู้ให้บริการ
อยู่แล้ว ส่วนกรณีประเทศโรมาเนีย เมื่อคลื่น 2G หมดสัมปทานใน
ปี พ.ศ. 2554 องค์กรก�ากับดูแลของประเทศโรมาเนียต่อใบอนุญาต
ชัว่คราวให้เอกชนอกี 1 ปี อย่างไรกต็าม สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
และการแขง่ขนัในแตล่ะประเทศไม่เหมอืนกนั บางประเทศอนุญาตให้
ต่อใบอนุญาตได้เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหา บางประเทศผู้ประกอบการมี
คลื่นมากกว่า 1 ช่วง ก็สามารถโอนย้ายลูกค้ากันภายในได้ ซึ่งแต่ละ
ประเทศมีปัจจัยและเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ส�าหรับประเทศไทย ข้อถก
เถียงที่ว่าเมื่อสัมปทานคลื่น 1800 MHz สิ้นสุดลงแล้วจะเป็นอย่างไร
ต่อไป กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องคืนคลื่นกลับมาที่ กสทช. และ
จัดประมูลใหม่เท่านั้น
 “ในการสื่อสารด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ มีองค์ประกอบ 4 
อย่างด้วยกัน คือ 1) โทรศัพท์มือถือ 2) เสาโครงข่ายหรือโครงสร้าง 
พื้นฐาน 3) โอเปอเรชั่น (กิจการทางธุรกิจ) เช่น ศูนย์บริการลูกค้า  
ช่องทางการจ�าหน่าย การออกบลิ และ 4) คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัสัมปทาน
มา ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังสัมปทานหมดอายุ โครงข่ายที่เป็นสิ่งปลูก
สร้างจะต้องโอนความเป็นเจ้าของให้กับ กสท โทรคมนาคม (CAT 
Telecom) ในฐานะเป็นเจ้าของสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน แต ่
โอเปอเรชัน่ยงัคงเป็นของบรษิทัเอกชนอยู ่ส่วนตวัคลืน่ความถีน่ัน้กจ็ะ
คืนกลับไปที่ กสทช. เพื่อประมูลใหม่ จะเห็นได้ว่ามันแยกเป็น 3 ส่วน 
การจะให้บรกิารลกูค้าได้ ต้องเอาสามส่วนนีม้าต่อกนัให้ครบ ค�าถามคอื
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ว่าลูกค้ารู้ถึงปัญหานี้หรือเปล่า ถ้ารู้ก็จะได้ย้ายค่ายก่อนหรือจะตัดสิน
ใจย้ายหลังสัญญาสิ้นสุดก็ได้ แต่ปัญหาคือถ้าลูกค้าไม่รู้ ใช้บริการเดิม
ไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 แล้วจู่ๆ ใช้งานไม่ได้ ก็จะ
เป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่ต้องด�าเนินการอันดับแรกคือ กสทช. และ
ผูป้ระกอบการต้องแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารรูก่้อน หลงัจากรูแ้ล้วกม็าพจิารณา
ว่าผู้บริโภคมีทางเลือกอะไร และแต่ละทางเลือกมีข้อจ�ากัดอย่างไร”
 อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ฉายภาพรวมของสถานการณ์ ต่อด้วย
การเสนอสมมติฐานเก่ียวกับเง่ือนไขและข้อจ�ากัดของแต่ละทางเลือก
ไว้ คือ
 กรณีแรก ย้ายไปใช้บริการค่ายอื่น วิธีการย้ายก็คือต้องผ่าน 
MNP13 ขณะทีค่วามจุของการโอนย้ายมโีควตาจ�ากดั ประมาณ 400 ราย 
ต่อวนั บรษิทั ดจิติอลโฟนฯ มลีกูค้าประมาณ 1 แสนราย ดังนัน้ใช้เวลา 
1 ปีก็คาดว่าน่าจะทยอยย้ายได้หมด แต่บริษัท ทรูฯ มีลูกค้าประมาณ 
17 ล้านราย เคยมีการประเมินว่าต้องใช้เวลาถึง 17 ปี ซึ่งเป็นไปไม่
ได้ในทางปฏบิตั ิแล้วกย็งัมปัีญหาเรือ่งจ�านวนเงนิทีเ่หลอืค้างในระบบ
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กรณีที่ลูกค้าใช้ระบบเติมเงิน และปัญหาเรื่องการที่ต้องเปลี่ยนเครื่อง
โทรศัพท์ใหม่ในกรณีที่เป็นเครื่องรุ่นเก่า ซึ่งผู้บริโภคจ�านวนหนึ่งอาจ
ไม่ต้องการเปลี่ยนก็ได้เพราะเครื่องเดิมยังใช้ได้ดีอยู่
 กรณทีีส่อง ย้ายไปยงับรกิารอืน่ในค่ายหรอืบรษิทัแม่เดยีวกนั 
เช่น ย้ายจาก GSM1800 ไป GSM Advance ของบริษัท ดิจิตอลโฟน 
หรือย้ายจาก True Move ไป True Move H ของบริษัททรู วิธีการย้าย
ก็ต้องผ่านระบบ MNP และมีปัญหาเรื่องเงินท่ีเหลือค้างในระบบและ
การต้องเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เช่นเดียวกันกับกรณีแรก แต่ต่างจาก
กรณีแรกตรงท่ีผู้ประกอบการอาจมีโปรโมชั่นจูงใจลูกค้าในการย้าย
มากกว่า เพื่อดึงดูดไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนค่าย
 กรณีที่สาม โอนย้ายลูกค้ากลับไปที่ กสท โทรคมนาคม ซึ่งมี
อยู่ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ ย้ายก่อนหมดสัมปทาน ซึ่งก็ต้องผ่าน
ระบบ MNP เช่นเดยีวกนั และลกัษณะทีส่องคอื ย้ายหลงัหมดสมัปทาน 
ลักษณะนี้เป็นการโอนย้ายลูกค้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปให้ กสท 
โทรคมนาคม เลยโดยไม่ต้องผ่านระบบ MNP ซึ่ง กสท โทรคมนาคม 
มีบริการที่ชื่อ “มาย” (my) อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีปัญหาเรื่องการ
ที่ต้องเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ แต่ค�าถามที่ส�าคัญมากกว่านั้นคือ กสท 

‘สิ่งที่ กสทช. ต้องเร่งด�าเนินการคือท�าให้สภาวะที่ไม่มีความ
แน่นอนน้ีเกดิมคีวามแน่นอนโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ สรปุคอื 
ขอให้แจ้งเรื่องการหมดอายุสัมปทานให้ลูกค้ารู้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อ
ให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า และ กสทช. ต้องเร่งจัดประมูลคลื่น
ความถี่ 1800 MHz ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้’

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

13
MNP – Mobile Number Portability สิทธิการคงเลขหมายเมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือที่รู้จักกัน

ทั่วไปว่า “การเปลี่ยนค่ายโดยคงใช้เบอร์เดิม”
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โทรคมนาคม สามารถบริการลูกค้าประมาณ 17 ล้านรายไหวหรือไม่
กรณีสุดท้าย มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นหลังการประมูล ซึ่งถ้าหากผู้ชนะ
การประมูลยังเป็นผู้ประกอบการ 2 รายเดิม ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมาก 
เพราะมีคลื่น มีฐานลูกค้าเดิม ส่วนโครงข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานก็
เช่าต่อเนื่องได้ แต่หากมีผู้ประกอบการรายอื่นชนะการประมูล ก็อาจ
มีปัญหา ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าจะจบลงอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่ กสทช. ต้อง
เร่งด�าเนินการคอืท�าให้สภาวะทีไ่ม่มคีวามแน่นอนนีเ้กดิมคีวามแน่นอน
โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 “สรุปคือ ขอให้แจ้งเรื่องการหมดอายุสัมปทานให้ลูกค้ารู้
ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า และ กสทช. ต้องเร่งจัด
ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งตามที่
คณะท�างานของ กสทช. ระบวุ่าให้จดัประมลูในช่วงเดอืนเมษายนหรอื
พฤษภาคม 2556 ส่วนตวัเหน็ว่าช้าเกนิไป ควรจดัประมลูให้ได้ภายใน
ต้นปี เพราะควรมีเวลาให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้เตรียมตัว
บ้าง” เป็นข้อสรุปทิ้งท้ายของอิสริยะ

กสท โทรคมนาคม เตรียมขอใช้คลื่นต่อ

 หรรษา ชีวะพฤกษ์ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ทาง กสท โทรคมนาคม ได้ท�าหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ได้รับสัมปทานแล้วว่า หลังหมดอายุสัมปทาน บริษัทจะต้อง
ด�าเนินการอย่างไรบ้าง โดยต้องส่งมอบอาคารสถานที่และอุปกรณ์ให้
กับ กสท โทรคมนาคม รวมทั้งบัญชีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ สัญญาเช่า 
ข้อมูลรายชื่อผู้ใช้บริการ ระบบในการให้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ รวมท้ังทาง กสท โทรคมนาคม ได้เตรียม
การตรวจสอบหนี้สินค้างช�าระและเตรียมจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ให้สามารถด�าเนินการให้บริการต่อไป
 นอกจากนีไ้ด้เตรยีมการขอปรบัปรงุคลืน่ความถีจ่าก กสทช. 



291

กะเทาะ กสทช.

แม้ว่าตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. 2553 ก�าหนดไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคม ต้องได้รบัใบอนญุาตด�าเนนิการโดยวธิกีารประมลู แต่ใน
บทเฉพาะกาลมาตรา 84 ของกฎหมายฉบบัเดยีวกนัได้บญัญตัริองรบั
สทิธขิองผูเ้กีย่วข้องเดมิในช่วงเปลีย่นผ่านของการมกีฎหมายใหม่ ซึง่ 
กสท โทรคมนาคม จะเสนอ กสทช. เพื่อขอปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่ให้สามารถใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับจากผู้ได้รับสัมปทาน
ที่โอนมาเป็นทรัพย์สินของ กสท โทรคมนาคม เพื่อให้สามารถใช้
ทรพัย์สนิของรฐัเกดิประโยชน์สงูสดุ และเพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารได้ใช้บรกิาร
อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการร้องขอความชัดเจน

 สุภกจิ วรรธนะดษิฐ์ ผูแ้ทนบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
กล่าววา่ สิ่งที่ทางทรูฯ เป็นห่วงมากทีส่ดุคือการสื่อสารกบัลกูค้า ว่าจะ
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บอกว่าอย่างไร ขณะทีท่างบรษิทักย็งัไม่ได้รบัความชดัเจนจาก กสทช. 
ซึ่งการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชนจ�านวนมากต้องมีความ
ชัดเจน
 ส�าหรบัประเดน็ปัญหาของประเทศไทยเมือ่สญัญาสมัปทาน
หมดลง การโอนย้ายลูกค้าโดยอัตโนมัติสามารถท�าได้หรือไม่ เพราะ
ความจริงต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคด้วย คือต้องมีทางเลือกให้ว่าเขา
ต้องการไปอยู่ค่ายไหน จะใช้โปรโมชั่นอะไร การไปยัดเยียดบริการ
ด้วยการโอนย้ายลูกค้า ไม่รู ้ว่าท�าได้หรือไม่ ส่วนเรื่องโครงสร้าง 
พื้นฐานในการโอนย้ายลูกค้าจ�านวนมากๆ ในเวลาอันรวดเร็วผ่าน 
MNP ก็ยังเป็นปัญหาว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในการโอนย้ายลูกค้าต้องมีการแก้ไข
 ประเดน็ปัญหาถดัมาเมือ่มกีารโอนย้าย หากบรกิารโทรศพัท์
เป็นระบบเติมเงิน จะบริหารจัดการเงินและจ�านวนวันใช้งานที่ค้างอยู่
ในบญัชลีกูค้าอย่างไร ในขณะทีห่ากเป็นบรกิารประเภทสญัญาจ่ายราย
เดอืน สมัปทานคลืน่หมด แต่สญัญาระหว่างบรษิทักบัลกูค้าไม่หมด จะ
ท�าอย่างไร เพราะอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละรายกไ็ม่เท่ากนั 
เรื่องเหล่านี้จึงต้องมีความชัดเจน
 “สิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้ในวันน้ีคือความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ โดย กสทช. ต้องวางแนวทางในภาคปฏิบัติให้ชัดเจน”
 ด้าน สุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้แทนบริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ากัด 
แสดงความเห็นว่า ในกรณีต่างประเทศแก้ปัญหาด้วยการให้เอกชน
ใช้คลื่นต่อไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ส�าหรับประเทศไทย ต้องถาม
ว่าคลื่นจะกลับไปท่ีใคร กล่าวคือ กลับไปท่ี กสทช. ก่อนแล้วน�าไป

สุภกิจ วรรธนะดิษฐ์

‘สิ่งท่ีผู ้ประกอบการอยากได้ ในวันนี้คือความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ โดย กสทช. ต้องวางแนวทางในภาคปฏิบัติให้ชัดเจน’
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ประมลู หรอืกลบัไปทีผู่ถ้อืคลืน่เดมิคอื กสท โทรคมนาคม หรอืกลบัไป
ที่ผู้ประกอบการชั่วคราว จะเห็นได้ว่ามี 3 แนวทาง โดยถ้าคลื่นกลับ
ไปที่ กสทช. จะสามารถจัดสรรคลื่นใหม่ได้เมื่อไร ซึ่งหากดูจากการ 
เตรียมตัวประมูลคลื่น 2100 MHz ที่ผ่านมา กสทช. ใช้เวลาเตรียมตัว 
9 เดอืน หากรวมระยะเวลาออกใบอนญุาต กร็าวๆ 10 - 12 เดอืน ส่วน
การเตรียมตัวจัดประมูลคลื่น 1800 MHz มีการประเมินว่าจะใช้เวลา 
7 - 8 เดือน ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก่อนหมดสัมปทานถือว่า
กระชั้นชิดมาก ความชัดเจนว่าใครจะได้คลื่นไปจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และ
ต้องพิจารณาร่วมกันว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบอย่างไร

แนะ กสทช. ค�านึงประโยชน์สาธารณะ

 จาตรุ เกดิบ้านชนั กรรมการสทิธมินษุยชน สภาทนาย- 
ความ และอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริ โภคด ้านกิจการ
โทรคมนาคม กล่าวว่า ในการให้บรกิารโทรศพัท์มอืถอืมอีงค์ประกอบ 

สุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะ
ตัวแทนผู้ประกอบการ



294

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

3 ส่วน ส่วนแรกคือคลื่นความถี่ ส่วนที่สองคือโครงข่าย ส่วนที่สามคือ
หมายเลขโทรศัพท์ ปัญหาอยู่ที่เมื่อสิ้นสุดสัมปทาน ทั้ง 3 ส่วนนี้ตกไป
อยูใ่นความดแูลของใคร และแต่ละส่วนจะรบัผดิชอบร่วมกนัอย่างไรใน
การให้บริการประชาชน
 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ชัดเจนว่า คลื่นความถี่เป็นของ
ชาต ิไม่ใช่ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ ไม่ว่า กสท โทรคมนาคม หรอืทโีอท ี
จะอ้างสิทธิ์ว่าคล่ืนความถ่ีน้ีเป็นของตนเองเพราะถือครองมาก่อนที ่
จะมี กสทช. นั้นไม่ได้ ส่วนการขอคลื่นความถี่เพื่อน�าไปปรับปรุงการ
ใช้งานนัน้ ในกรณนีีไ้ม่ถกูต้อง เนือ่งจากเป็นการด�าเนนิการเพือ่รายได้ 
จึงถือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตามมาตรา 45 ที่ก�าหนดไว้ชัดเจนอยู่
แล้วว่าจะต้องประมลู เว้นแต่เป็นการด�าเนนิการเพือ่สาธารณประโยชน์  
นั่นก็อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 “แต่กรณีนี้มีตัวเลขผู้ใช้บริการมากกว่า 17 ล้านราย จะอ้าง
ว่าไม่ใช่เป็นการด�าเนินการเพื่อธุรกิจนั้นไม่ได้”
 ประเด็นต่อมาคือเรื่องโครงข่าย ซึ่งจาตุรมองว่า สัญญา
สัมปทานที่ กสท โทรคมนาคม ท�ากับเอกชนก�าหนดว่า โครงข่ายและ
อุปกรณ์ต่างๆ ต้องโอนให้กับ กสท โทรคมนาคม ซึ่ง กสทช. ก็ไม่มี
สิทธิ์ใช้ ส่วนเรื่องหมายเลขน้ันถือเป็นสมบัติของชาติ มิเช่นนั้นหลัก
เกณฑ์เรื่องการโอนย้ายจะเป็นไปไม่ได้เลยหาก กสท โทรคมนาคม 
เป็นเจ้าของ
 “ดังนั้นชัดเจนว่าต้องน�าคล่ืนไปประมูล แต่ช่วงเปลี่ยนผ่าน 
นี้จะด�าเนินการอย่างไร จริงๆ กสทช. สามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 
63 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยก�าหนด
ให้ใครไปครอบครองดแูลชัว่คราวเพือ่ประโยชน์สาธารณะก่อนทีจ่ะจดั
ให้มีการประมูล ในเชิงข้อกฎหมายจึงมีทางออก” เป็นข้อเสนอในเชิง
กฎหมายที่จาตุรชี้ช่องไว้
 ทางด้าน อิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธ ิ
ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แสดงความคิดเห็นว่า กรณีนี้ถือ
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เป็นการซ้อมใหญ่เพราะในอนาคตมีสัมปทานคล่ืนความถี่ท่ีจะทยอย
หมดอายุตามมาอีก ดังน้ันถ้าเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ก็จะมี
บรรทัดฐานในการด�าเนินการต่อไป
 อิฐบูรณ์ตั้งประเด็นต่อไปว่า ในอดีตที่ผ่านมาผู้ท่ีได้รับใบ
อนุญาตได้ผลตอบแทนหรือมีรายได้มูลค่ามากเท่าไร ท�าไมถึงต้องม ี
กสทช. ขึ้นมาท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและให้จัดสรรคล่ืนความถี่ด้วยวิธี
การประมลู พดูกนัตรงๆ กค็อืปัญหาภายใต้ระบบกลไกของหน่วยงาน
ราชการและการเมอืงทีผ่่านมา ได้น�าไปสูก่ารปฏริปูการเมอืง และการมี
รฐัธรรมนญูปี 2540 และ 2550 เกดิขึน้ หวัใจส�าคญัคอืท�าให้ประชาชน
เข้าถึงการจัดการบริหารชีวิตของตัวเอง บรหิารจัดการทรัพยากรของ
ตวัเอง จงึได้มกีารบญัญตัว่ิาคลืน่ความถีเ่ป็นของชาต ิไม่ใช่ของหน่วย
งานใดหน่วยหน่ึงท่ีจะถือครองหรืออ้างสิทธิเป็นของตัวเอง ส่วนการ
จดัสรรด้วยการประมลูกเ็พือ่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศชาตทิีเ่ป็น
สาธารณะ ป้องกันไม่ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐในอัตราที่ต�่าเกิน
ควรเมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ประกอบการ
 “ครั้งนี้เป็นจุดที่เราต้องเดินหน้าต่อไป นั่นหมายความว่าถ้า 
กสทช. ไม่สามารถปฏบิตัภิารกจิทีเ่ป็นหวัใจส�าคญันีไ้ด้ กถ็อืว่า กสทช. 
ล้มเหลว สมควรลาออกไป ถ้าไม่ลาออก ประชาชนกม็สิีทธทิีจ่ะไล่ออก
เช่นกัน”
 อิฐบูรณ์กล่าวต่อว่า ระยะเวลา 1 ปีที่เหลืออยู่ กสทช. จะ
แสวงหาความร่วมมอืกบั กสท โทรคมนาคม อย่างไร เพราะถงึแม้ตาม

‘คลื่นความถี่เป็นของชาติ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่า 
กสท โทรคมนาคม หรือทีโอที จะอ้างสิทธิ์ว่าคลื่นความถี่นี้เป็น
ของตนเองเพราะถือครองมาก่อนที่จะมี กสทช. นั้นไม่ได้’

จาตุร เกิดบ้านชัน
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กรอบของกฎหมาย กสท โทรคมนาคม จะเป็นเอกชน แต่ก็ถือหุ้นโดย
รัฐ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะด�าเนินการได้ มิเช่น
นั้นก็จะเป็นความล้มเหลวในการท�าภารกิจ เพราะไม่สามารถท�าให้
รัฐได้รับผลตอบแทนจากเอกชนในอัตราที่เหมาะสม แล้วก็จะน�าไปสู่
วงจรเดิมๆ ที่มักมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กันระหว่างเอกชน
กับข้าราชการและนักการเมือง น�าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ร่วม
กัน ในขณะที่ประชาชนถูกปกปิดข้อมูลและได้รับแค่เศษเนื้อเท่านั้น
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีต้องส่งสัญญาณคือ ในขณะที่ภาคเอกชน
รู้และทราบเป็นอย่างดีว่ากรอบระยะเวลาสิ้นสุดสัมปทานของแต่ละ
บริษัทคือเมื่อไร แต่ประชาชนจ�านวนมากไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงอาจ
น�าไปสู ่การตัดสินใจใช้บริการที่คลาดเคลื่อนได้ ประเด็นคือต้อง
สื่อสารอย่างกว้างขวางให้ประชาชนรับรู้กรอบระยะเวลาเหล่านี้ด้วย 
และเมื่อมีความชัดเจนว่าสัมปทานแต่ละบริษัทหมดอายุเมื่อไร การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือขยายฐานลูกค้าก็ต้องหยุดด้วย ไม่ควรให้มีการ
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ขยายฐานลูกค้าในเวลาน้ีส�าหรับผู้ได้รับสัมปทานที่อายุสัมปทานใกล้
หมด เพราะอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินการเปล่ียนหรือย้ายค่าย
ไม่ทัน และสุดท้ายลูกค้าหรือผู้บริโภคท่ีย้ายไม่ทันก็จะกลายเป็นตัว
ประกัน และมีอุปสรรคปัญหาตามมามากมาย

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เพียงแต่สัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่
ใกล้สิน้สดุ เทคโนโลยกีก็�าลงัเปลีย่นผ่านสู ่4G ดงัจะเหน็ได้จากอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่ริม่เข้ามาในตลาดสามารถใช้กบัสญัญาณ 4G ซึง่คลืน่ 
1800 MHz สามารถใช้ท�า 4G ได้ ดังนั้นหากเลือกแนวทางการขยาย
ระยะเวลาใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการออกไปยาวก็ไม่ต่างกับการ
ไม่เปิดประมูล แต่ถ้าขยายระยะเวลาใบอนุญาตส้ัน ก็อาจจะไม่มีการ
ลงทุนเรื่องเทคโนโลยี นั่นหมายถึงประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการ
เข้าถึง 4G โดยต้องเลื่อนระยะเวลาในการเริ่มต้นนานออกไป
 ขณะเดยีวกนักม็ผีูแ้สดงความกงัวลใจว่า หากคนืคลืน่ความถี่
ให้ กสท โทรคมนาคม ชั่วคราว ค�าถามคือ กสท โทรคมนาคม มีความ
สามารถให้บริการลูกค้าต่อไปได้มากน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมา 
บรกิารโทรศพัท์มอืถอืของ กสท โทรคมนาคม มลีกูค้าประมาณ 2 แสน
ราย ในขณะที่ลูกค้าที่ใช้คลื่น 1800 MHz ของบริษัท ทรูฯ และบริษัท
ดจิติอลโฟนฯ มรีวมกนัมากกว่า 17 ราย ซึง่การให้บรกิารลกูค้าไม่ใช่แค่

‘ครั้งน้ีเป็นจุดที่เราต้องเดินหน้าต่อไป นั่นหมายความว่าถ้า 
กสทช. ไม่สามารถปฏบิตัภิารกจิทีเ่ป็นหวัใจส�าคญันี้ได้ กถ็อืว่า 
กสทช. ล้มเหลว สมควรลาออกไป ถ้าไม่ลาออก ประชาชนก็มี
สิทธิที่จะไล่ออกเช่นกัน’

อิฐบูรณ์ อ้นวงษา
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การมโีครงข่ายกบัคลืน่ความถีเ่ท่านัน้ แต่ยงัต้องมใีนส่วนการประกอบ
การ เช่น จุดบริการลูกค้า ระบบการออกบิล เป็นต้น
 ในส่วนของทางออก วงเสวนาเหน็ตรงกนัว่า กสทช. ต้องเร่ง
สร้างความชัดเจนโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ และไม่กระทบกระเทือนผู้ใช้บริการ โดยเสียงส่วนใหญ่
เห็นว่า กสทช. ต้องเร่งจัดประมูลให้ทันก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด  
ขณะที่วิธีการต่อใบอนุญาตไม่ใช่การแก้ไขปัญหา เป็นเพียงการซื้อ
เวลา และจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ไม่ถูกต้อง
 ส�าหรบัรายละเอยีด ฝ่ายผูป้ระกอบการร้องขอให้ กสทช. จดั
ท�าโรดแมพอย่างชัดเจนว่าจะมีการจัดสรรคล่ืนความถี่นี้อย่างไร เพื่อ
ผู้ประกอบการจะได้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้า ส่วนด้านเครือข่าย 
ผู้บริโภค อยากให้ขยายขีดความสามารถในการให้บริการโอนย้าย
โดยคงสิทธิเลขหมาย (MNP) ตลอดจนเร่งให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคว่า
มีทางเลือกอะไรบ้าง มีขั้นตอนด�าเนินการอย่างไร แต่ละทางเลือกมี
เงื่อนไขอย่างไร รวมทั้งมีการน�าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กสทช. โดย
ให้สามารถเห็นได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาสังคม
ยินดีให้ความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้สู่วงกว้าง

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด 
จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร จัดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 
ส�านักงาน กสทช.
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ทำงเลือกกำรคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเมื่อสัญญำ

สัมปทำนบริกำร
มือถือสิ้นสุด
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ในวนัที ่15 กนัยายน 2556 เป็นวนัทีอ่ายสัุญญาสัมปทานการให้บรกิารโทรศพัท์

เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ 1800 ที่บริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน 

จ�ากัด ได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) จะสิ้นสุดลง ซึ่งด้วย

เงื่อนเวลาที่งวดเข้ามา โดยเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษ ประกอบกับมีการคาด

หมายสถานการณ์กนัว่ายงัคงมผีู้ใช้บรกิารทีต่กค้างในระบบเดมิของ บจ. ทร ูมฟู 

มากกว่า 16 ล้านเลขหมาย และ บจ. ดิจิตอลโฟน อีกราว 80,000 เลขหมาย 

กสทช. โดย คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) จงึเตรยีมออกประกาศ

เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือ

สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... เพื่อห้ามซิมดับ

 ทั้งนี้ สาระหลักของร่างประกาศดังกล่าวคือ เมื่อสัญญาสัมปทาน

สิ้นสุดลงแล้ว และในระหว่างที่ กสทช. ยังไม่ได้จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวใหม่ 

ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราว เพ่ือเป็นการคุ้มครอง 

ผู้ใช้บรกิารให้สามารถใช้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง และมรีะยะเวลาเพิม่ในการโอน

ย้ายไปสูผู่ร้บัใบอนญุาตที่ได้รบัการจดัสรรคลืน่ความถี ่โดยในระหว่างระยะเวลา

ความคุ้มครองดังกล่าว ผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิรับผู้ใช้บริการรายใหม่ และต้อง

ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บรกิารทราบเรือ่งเวลาสิน้สดุการคุม้ครอง ตลอดจนเร่งรดั

การโอนย้ายผู้ใช้บริการ

 ทว่าแนวทางดังกล่าวของ กสทช. ก็มีประเด็นท้าทายเกี่ยวกับความ

ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ในมติขิองฐานอ�านาจในการออกข้อก�าหนดดงักล่าว และ

มติทิีว่่าข้อก�าหนดดงักล่าวชอบด้วยกฎหมายเพยีงใด เนือ่งจากตามมาตรา 45 

แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. 2553 บญัญตัไิว้ว่า การ

จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมจะต้องด�าเนินการโดยวิธีการ

ประมูลเท่านั้น ประกอบกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ก็ไม่ได้ก�าหนดให้ 

กสทช. สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ได้

 อย่างไรก็ดี การคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์

เคลือ่นที่ได้อย่างต่อเนือ่งนัน้กเ็ป็นประเดน็ส�าคญั ฉะนัน้ยงัมทีางเลอืกอืน่ใดหรอื

ไม่ส�าหรบัทีจ่ะรองรบัเรือ่งการส้ินสดุสญัญาสมัปทานในครัง้นี ้โดยเฉพาะภายใน

ระยะเวลาที่เหลืออยู่น้อยมากแล้ว 
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ประกาศห้ามซิมดับคุ้มครองผู้บริโภคจริงหรือ

 บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เปิด
ประเด็นว่า ณ วันน้ีมีผู้บริโภคจ�านวนมากยังไม่ทราบเรื่องการหมด
สัญญาสัมปทานของคลื่น 1800 MHz ผู้บริโภคบางคนท�าสัญญากับผู้
ประกอบการไว้ถึงปีหน้า ซึ่งหมายถึงว่าเลยเวลาหมดสัมปทาน แต่ก็
ไม่ได้รับข้อความใดๆ จากผู้ประกอบการว่าสัญญาสัมปทานก�าลังจะ
หมดลง ยิง่กว่านัน้ แม้ผูป้ระกอบการรูท้ัง้รูว่้าสมัปทานใกล้จะหมด แต่
กย็งัคงขายซิมใหม่ ซึง่ไม่ทราบว่าได้แจ้งผูใ้ช้บรกิารหรอืไม่ว่าบรกิารจะ
ใช้ได้ถึงเมื่อไร
 “สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมีผู้บริโภคตกเป็นตัวประกัน 17 ล้าน
ราย เคยไปร้องที่ กสทช. แต่ได้รับค�าตอบกลับมาว่า ผู้ประกอบการ
เขายังไม่หมดสัญญาสัมปทาน ดังนั้นยังด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ”
 ต่อสิ่งท่ี กสทช. ด�าเนินการ น่ันคือการร่างประกาศเรื่อง
มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารในการสิน้สดุสญัญาสมัปทาน และเตรยีม
ประกาศใช้เพื่อรองรับปัญหาสัญญาสัมปทานส้ินสุด บุญยืนมองว่า
ประกาศฉบับน้ีจะท�าให้มีบุคคล 3 ส่วนได้รับการคุ้มครอง คือ ผู้ใช้
บริการ ผูใ้ห้บรกิาร และ กสทช. โดยแต่ละส่วนได้รบัการคุม้ครองอะไรบ้าง
 ส่วนแรกคือคุ้มครองผู้ใช้บริการ ในข้อ 3 ของร่างประกาศฯ
เขียนปะปนในหลายประเด็น เนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการเขียนไว้ว่า 
“เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนเสยีหายของผูใ้ช้บรกิารทีย่งัไม่ได้โอนย้าย 

มุมมองหลำกมิติต่อประกำศมำตรกำร
คุ้มครองผู้ใช้บรกิำรกรณสีิน้สดุสมัปทำน
บริกำรโทรศัพท์มือถือ



304

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

จะได้รบัความคุม้ครองให้สามารถใช้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง “ซมิไม่ดบั” 
รวมทั้ง “ต้องอ�านวยความสะดวก” แต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าจะอ�านวย
ความสะดวกอย่างไรบ้าง
 ข้อ 4 บงัคบัว่าผูใ้ห้บรกิารต้องท�าแผนการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิาร 
เพือ่ให้คณะกรรมการเหน็ชอบ หรอืปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หาและระยะเวลา
การคุ้มครอง ซึ่งไม่มีแผนรับฟังความคิดเห็น ว่าแผนนั้นเป็นธรรมกับ 
ผู้ใช้บริการหรือไม่ ความหมายคือให้ผู้ประกอบการท�าแผน แต่ไม่มา
รับฟังผู้บริโภคว่าแผนน้ีคุ้มครองผู้บริโภคจริงหรือเปล่า เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการเลยที่จะเห็นชอบ
 ข้อ 5 สาระส�าคัญของแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการระบุว่าต้อง
มี 1) ข้อมูลการให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ จ�านวนเงินคงค้างใน
ระบบ แต่พบว่าไม่มรีายละเอยีดช่องทางการขอคนืเงนิของผูใ้ช้บรกิาร 
2) ต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แต่นี่เหลือ
เวลาอีกไม่ถึง 45 วัน ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆ 3) แผนการส่ง
เสริมการย้ายสิทธิ ยังไม่มีแผนใดๆ มีเพียงโฆษณาให้ย้ายไป True 

บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ต้ังค�าถามต่อการออกประกาศมาตรการคุม้ครอง 
ผูใ้ช้บรกิารฯ ว่าสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงหรือ
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Move H อย่างเดียว ไม่ใช่โฆษณาให้รีบย้าย มิเช่นนั้นอาจเดือดร้อน 
4) ค่าใช้จ่ายในการให้บรกิาร และภาระทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาคณุภาพ
มาตรฐานกรณจี�านวนผูใ้ช้บรกิารลดลง ทีเ่ขยีนประเด็นนีไ้ว้กไ็ม่ชดัเจน
ว่าเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างไร
 ข้อ 6 เรื่องเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ บอกว่า ผู้ให้
บริการต้องรักษาคุณภาพของการให้บริการ แต่ก็ไม่มีแผนเยียวยา 
ผู้ใช้บริการกรณีหากผู้ให้บริการไม่ท�าตามประกาศนี้
 ข้อ 8 เรือ่งการประมลูคลืน่ความถี ่หลงัการประมลูคลืน่ 1800 
ไม่มแีผนคุม้ครองทีจ่ะรบัประกนัว่าผูใ้ช้บรกิาร 2G จะยงัมบีรกิารให้ใช้
ต่อไปหรือไม่ เพราะคลื่น 1800 อาจถูกน�าไปท�า 4G
 ข้อ 9 กรณีการประมูลจนเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ คณะ
กรรมการต้องก�าหนดวันหยุดการให้บริการ พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบ
การทราบ และผูป้ระกอบการต้องแจ้งแก่ผูใ้ช้บรกิารล่วงหน้าอย่างน้อย 
90 วัน ขณะที่ กสทช. เคยแจ้งว่าระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่ใช้
เวลาอย่างน้อย 11 เดือน ดังนั้นเมื่อต้องมีการแจ้งผู้ประกอบการและ
ผู้ประกอบการต้องแจ้งผู้ใช้บริการ โดยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 วัน 
ระยะเวลาทีใ่ห้ผูป้ระกอบการใช้คลืน่ต่อ 1 ปี หมายถงึมเีป้าหมายขยาย
ต่อหรือไม่
 ส่วนทีส่องคอืคุม้ครองผูใ้ห้บรกิาร ข้อ 5 (4) เขยีนว่า ค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการและภาระท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
กรณีจ�านวนผู้ใช้บริการลดลง โยงกับช่วงท้ายของข้อ 7 เรื่องการ
จัดสรรรายได้ส่งกองทุน ได้ค�าตอบว่า ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ
ในการโอนย้าย “ให้น�ามาเป็นค่าลดหย่อนได้ตามอตัราทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด” ซึ่งมีลักษณะเป็นการประกันการขาดทุน
 ส่วนทีส่ามคอืคุม้ครอง กสทช. เนือ่งจากหากเกดิกรณซีมิดบั
โดยที่ที่ผ่านมา กสทช. ไม่ด�าเนินการใดๆ ย่อมเส่ียงต่อการถูกฟ้อง
ร้องกรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ และถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆ แต่
ประกาศฉบับนี้จะช่วยคุ้มครอง กสทช. ว่าได้ด�าเนินการแล้ว
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 “สรุปแล้วผูบ้รโิภคจะได้รบัการคุม้ครองอย่างเดยีวคอืซมิดบัไม่ได้  
ซ่ึงกเ็ป็นหน้าทีข่อง กสทช. อยูแ่ล้วทีต้่องท�าให้ซมิไม่ดบั ส่วนผูใ้ห้บรกิาร 
จะได้รับการรับประกนัว่าถ้าด�าเนนิการต่อ ยงัไงกไ็ม่ขาดทนุ ขณะที ่กสทช. 
กอ็อกประกาศคุม้ครองตวัเอง ว่าได้ท�าแล้ว เพราะฉะนัน้ฟ้องฉนัไม่ได้”

นักวิชาการเตือน ประมูลช้าสาธารณะเสียประโยชน์

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย / อนุกรรมการเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุโทรคมนาคม
ระบบเซลลูลาร์ Digital PCN 180014 เปิดเผยว่า ความเห็นของคณะ
อนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ในตอนนั้น ซึ่งยังมีเวลาเหลือก่อน 
สิ้นสุดสัมปทานอีก 8 เดือน มีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการต้องได้รับ 
รายละเอียดว่าสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง แล้วให้เขาเลือกย้ายออก
ตามความสมัครใจ ในส่วนของผู้ให้บริการรายใหม่ เห็นว่าควรมีการ
เปิดประมลูก่อนสมัปทานสิน้สดุ แล้วเมือ่มผีูป้ระมลูได้ กต้็องมเีงือ่นไข
ว่าต้องให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัให้บรกิารผูใ้ช้บรกิารเดมิด้วย
แพ็กเกจเดิมในกรณีสัญญายังไม่หมด ส�าหรับโครงข่ายก็ให้เช่ากับ 
กสท โทรคมนาคมนี่คือสิ่งที่สากลปฏิบัติกัน
 ขณะเดยีวกนัในตอนนัน้ กม็ ีกสทช. ท่านหนึง่ถามว่ามคีวาม
เหน็อย่างไรกบัการยดืเวลา คณะอนกุรรมการฯ กเ็หน็ว่าเป็นวธิกีารสดุ
ท้ายจรงิๆ ถ้าไม่สามารถท�าตามข้อเสนอได้ อย่างไรเสยีกเ็หน็ว่าควรจะ

14
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมส�าหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบ 

เซลลูลาร์ Digital PCN 1800 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 12 สิงหาคม 2555 ประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง จาก
เดือนสิงหาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีอ�านาจหน้าที่คือ 1) ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 2) ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใบอนุญาต กระบวนการประมูล 3) เสนอแนะแนวทางการเยียวยาผู้บริโภค
ทีไ่ด้รับผลกระทบและแผนการด�าเนินการเพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง และ 
4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่เกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการบรหิารคล่ืนความถี ่และตามทีค่ณะ
กรรมการฯ มอบหมาย โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปี
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มีการประมูล และการยืดสัญญาน่าจะมีปัญหาทางด้านกฎหมาย โดย
ทาง กทค. ควรเร่งท�าหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz ซึ่งคิดว่าไม่
น่าใช้เวลานานเพราะมีประสบการณ์จากการประมูลคลื่น 3G มาแล้ว
“แต่ทน้ีีถ้าบอกว่าประมลูไม่ทนัจรงิๆ ควรท�าอย่างไร คณะอนกุรรมการฯ 
อ่านกฎหมายแล้วเห็นว่า ถ้าไม่ทันจริงๆ คนเดียวที่จะรับช่วง 
ต่อได้คือ กสท โทรคมนาคม เพราะในสัญญาสัมปทานซึ่งตอนนั้นยัง
ไม่มี กสทช. สญัญาเขยีนไว้ว่าเมือ่หมดสมัปทานให้เอกชนคนืทกุอย่าง 
รวมทั้งโอนลูกค้าทั้งหมดให้กับ กสท โทรคมนาคม เพราะฉะนั้นถ้า
ใครจะรับช่วงต่อได้ ก็ต้องเป็น กสท โทรคมนาคม ไม่ใช่เอกชน แต่ 
กสท โทรคมนาคม ก็ไม่ควรใช้คลื่น 1800 MHz เพราะไม่ใช่ของ กสท 
โทรคมนาคม อกีต่อไปแล้ว คณะอนกุรรมการกเ็สนอทางเลอืกไว้ 2 ทาง 
คือ กสท โทรคมนาคม มีคลื่น 800 MHz ก็ให้โอนย้ายผู้รับบริการไป
ใช้คลื่น 800 MHz แทน ซ่ึงก็อาจมีปัญหาเรื่องตัวเครื่องลูกข่ายหรือ 
ตัวโทรศัพท์มือถือ ไม่เช่นนั้นก็ให้ใช้คลื่น 1760.5 MHz – 1785 MHz 
และ 1785.5 MHz - 1880 MHz ที่ กสท โทรคมนาคม มอบให้ดีแทค
ส�ารองใช้งานที่และยังคงว่างอยู่ โดยไปเจรจากับดีแทคเพื่อขอใช้

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เผยว่าอนุกรรมการเตรียมความ
พร้อมฯ ได้เคยเสนอให้ กสทช. เปิดประมูลคลื่น 1800 MHz
ก่อนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
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ชั่วคราว และไม่ใช้คลื่น 1800 MHz ที่หมดอายุ” ดร.เดือนเด่นเล่าถึง
ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
 ส่วนเรื่องการโอนย้าย เน่ืองจากก่อนหน้านี้พูดกันมากเรื่อง
ผู้ใช้บริการ 17 ล้านคน อย่างไรก็ย้ายไม่หมด เพราะตอนนั้นความ
สามารถในการย้ายของระบบคือ 4,000 คนต่อวัน แต่ตอนนี้สามารถ
ย้ายได้ 300,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีการส�ารวจว่าคนที่
ต้องการย้ายจริงๆ มีกี่ราย เพราะใน 17 ล้านนั้น ประมาณ 16 ล้านเลข
หมายใช้ระบบเตมิเงนิ มทีีเ่ป็นลกัษณะจ่ายรายเดอืนประมาณ 800,000 
คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จนบัดนี้ก็ไม่มีการด�าเนินการใดๆ
 “สิ่งที่เสนอตอนนั้น ณ เดือนมกราคม คือต้องเพิ่ม MNP ถ้า
ตอนนัน้เพิม่ไว้วนัละแสน ใช้เวลาไม่ถงึ 6 เดอืนกย้็ายได้หมดแล้ว ส่วนที่
เหลอืถ้ามคีนทีไ่ม่อยากย้าย กโ็อนให้ กสท โทรคมนาคม” ดร.เดอืนเด่น 
ชี้ถึงแนวทางที่ควรจะเป็น แต่ได้ถูกละเลยไป
 ส่วนค�าถามว่า เวลาย้ายค่ายหรอืต้องเปลีย่นคลืน่ลกูข่าย ใคร
รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย ดร.เดอืนเด่นชีว่้า ถ้าดขู้อ 24 ตามประกาศ กสทช. 
เกีย่วกบัเงือ่นไขมาตรฐานในการอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 
ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต “มีหน้าท่ีในการจัดให้มีมาตรการเยียวยา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ...” ยืนยันว่าจะเป็น กสท โทรคมนาคมก็ได้ หรือ
เอกชนก็ได้ที่มีหน้าที่เยียวยาและแบกรับต้นทุน ไม่ใช่ผู้บริโภค

‘หากมกีารประมลูคลืน่ล่าช้า ย่อมมีความเสยีหายเกดิขึน้ เพราะ
แทนที่จะมีการน�าคลื่นไปประมูลท�า 4G แต่ต้องเลื่อนออกไปอีก
หนึ่งปี ประเด็นที่น่าสนใจจึงได้แก่ผลความเสียหายนี้มีมูลค่า
เท่าไร’

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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 สรุปข้อเสนอของคณะอนุกรรมการในเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้
บริการในขณะนั้นคือ 1) แจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของเลขหมายทุก
รายทราบถึงการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทาน โดยทาง SMS และใบ
แจ้งหนี้ส�าหรับกรณีจ่ายรายเดือน 2) ห้ามผู้ประกอบการท�าสัญญาใน
การให้บริการที่มีระยะเวลาสิ้นสุดเกิด 15 กันยายน 2556 3) ด�าเนิน
การให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายได้ตามความสมัครใจ โดยจัดให้ผู้
ใช้บริการมาขึ้นทะเบียนเพ่ือรักษาสิทธิในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(MNP) ในกรณีของการโอนย้ายเลขหมาย ขยายความจุในการโอน
ย้ายให้สามารถรองรบั 100,000 เลขหมายต่อวนั รายงานความคบืหน้า 
ต่อ กสทช. ทุกเดือน รวมทั้งจัดท�าแผนในการโอนย้ายเลขหมายที่ไม่
แจ้งความประสงค์ใดๆ (No-order Disconnection)
 “ทั้งหมดน้ีเป็นข้อเสนอเบ้ืองต้นท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
กทค. ซึง่ถ้ามกีารเตรยีมการดีๆ  ปัญหาทัง้หมดนีก้ไ็ม่เกดิ ไม่ใช่ปัญหา
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัญหาเกิดจากความล่าช้าของ กสทช. เอง”
 นอกจากนี ้มอีกีประเดน็หนึง่ทีส่งัคมยงัไม่ค่อยพดูถงึ คอืเรือ่ง
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากการประมลูล่าช้า ซึง่ ดร.เดอืนเด่นกล่าว
ว่า หากมีการประมูลคลื่นล่าช้า ย่อมมีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะ
แทนทีจ่ะมีการน�าคลืน่ไปประมลูท�า 4G แต่ต้องเลือ่นออกไปอกีหนึง่ปี 
ประเด็นที่น่าสนใจจึงได้แก่ผลความเสียหายนี้มีมูลค่าเท่าไร ทั้งนี้ จาก
การศึกษาของ Thomas Hazle และคณะ ชื่อ What Really Matters in 
Spectrum Allocation Design ระบวุ่า ความเสยีหายทีเ่กดิจากผูบ้รโิภค
ควรจะได้ใช้ แล้วไม่ได้ใช้ ความเสียหายนี้มีมูลค่า 5 – 7 เท่าของราคา
คลืน่ทีป่ระมูลได้ ราคาคลืน่อาจไม่เท่าไร แต่ความเสยีหายต่อเศรษฐกจิ
และผู้ใช้บริการมีมากกว่า ถ้าตีราคาค่าคลื่นจากกรณีประมูล 3G ของ
ไทย ความเสียหายของผู้บริโภคในหนึ่งปีจะมีมูลค่า 1 - 1.5 แสนล้าน
บาท ในองักฤษกเ็คยมกีารประเมนิความเสยีหายจากความล่าช้าในการ
ออกแบบประมูลคลื่น 3G พบว่าเสียหายไปประมาณ 2 แสนล้านบาท 
ขณะทีส่ถาบนัอนาคตไทยกเ็คยประเมนิความเสยีหายจากความล่าช้า
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ในการประมูลคลื่น 3G ของไทยไว้เช่นกันว่า เสียหาย 1.6 แสนล้าน 
แบ่งเป็นผู้ประกอบการเสียหาย 9.6 หมื่นล้านบาท ผู้บริโภคเสียหาย 
6.2 หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นความเสียหายที่เกิดกับภาครัฐ ฉะนั้น
อยากตั้งค�าถามว่า ความเสียหายเหล่านี้ใครรับผิดชอบ

นักกฎหมายชี้ยืดอายุใช้คลื่นให้เอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 จาตุร เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภา
ทนายความ และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช. รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า สัญญาสัมปทาน
ของทรมูฟูและดจิติอลโฟนจะสิน้สดุภายในวนัที ่15 กนัยายน 2556 ใน
ทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มีผลใน 2 ส่วน 
คือ 1) การสิ้นสุดการเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา 83 และ 84 คือ 
ทรูมูฟและดิจิตอลโฟนจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้คลื่น 1800 
MHz และ 2) ต้องมีการคืนคลื่นความถี่ โดย กสทช. ได้ท�าแผนแม่บท
บริหารคลื่นความถี่เสร็จตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งในแผนแม่บทมี
การก�าหนดเรือ่งการคนืคลืน่ความถี ่นัน่เท่ากบั กสทช. รูต้ั้งแต่ตอนนัน้
แล้วว่าทรูมูฟและดิจิตอลโฟนจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกอบการ ถ้าเช่น
น้ันการออกมาตรการคุม้ครองให้ทรมูฟูและดจิติอลโฟนให้บรกิารต่อจงึ
ไม่สามารถท�าได้ เพราะการให้บรกิารกต้็องถอืเป็นผูป้ระกอบการ และ

‘ในแผนแม่บทมีการก�าหนดเรือ่งการคนืคลืน่ความถี ่นัน่เท่ากบั 
กสทช. รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทรูมูฟและดิจิตอลโฟนจะสิ้นสุด
การเป็นผู้ประกอบการ ถ้าเช่นน้ันการออกมาตรการคุ้มครอง
ให้ทรูมูฟและดิจิตอลโฟนให้บริการต่อจึงไม่สามารถท�าได้’

จาตุร เกิดบ้านชัน
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ตามกฎหมายก็ระบุว่าการเป็นผู้ประกอบการจะต้องได้รับการจัดสรร
คลื่นความถี่ ซึ่งก็ต้องท�าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นประกาศฉบับนี้จึง
ขัดต่อ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
 ปัญหาประการต่อมาคอืจะท�าอย่างไรเพื่อไม่ให้ซมิดบั จรงิๆ 
คลื่นความถี่ยังอยู่ในความครอบครองของ กสท โทรคมนาคม ถ้าจะ
ด�าเนินการต่อ จริงๆ กสท โทรคมนาคม เท่านั้นที่จะด�าเนินการต่อ
ได้เพื่อไม่ให้ซิมดับ ไม่ใช่ให้สิทธิเอกชนตามประกาศฉบับนี้ เพราะใน 
ทางกฎหมาย กสทช. ไม่มอี�านาจทีจ่ะไปบงัคบัให้ทรมูฟูและดจิติอลโฟน 
ให้บริการต่อ เนื่องจากทั้งสองบริษัทไม่ใช่ผู้ประกอบการแล้ว ดังนั้น
สมมติหากวันหนึ่งทั้งสองบริษัทให้บริการแล้วขาดทุน เลยหยุดให้
บรกิารกบัประชาชน กไ็ม่สามารถเอาผดิได้ ผูบ้รโิภคกไ็ม่สามารถเรยีก
ร้องอะไรกบับรษิทัได้ ขณะทีห่ากผูใ้ช้บรกิารไม่ช�าระค่าบรกิารกม็สิีทธิ
โดนตัดสัญญาณ ในกรณีนี้ผู้บริโภคจึงเสมือนเป็นตัวประกัน
 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. เคย

จาตุร เกิดบ้านชัน กล่าวถึงภาวการณ์ที่ผู้บริโภคอาจตกเป็น
ตัวประกัน เหตุจากการที่ไม่มีการจัดประมูลคลื่นก่อนสัญญา
สัมปทานสิ้นสุด
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มีมติตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ว่า การขยายเวลาใช้คลื่น
ความถีต่่อไปเป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะขดัต่อเจตจ�านงของ
รฐัธรรมนญู และขดัต่อเจตจ�านงของพระราชบญัญตัทิกุฉบบั เพยีงแต่
การพจิารณาในครัง้นัน้เป็นการพิจารณากรณกีารขยายอายกุารใช้คลืน่
ความถี่ 800 MHz
 ต่อมาเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ท่านหนึ่งได้เชิญ
นักกฎหมายมาให้ค�าปรึกษาว่าสามารถยืดเวลาการใช้คลื่นความถี่ให้
กับผู้ให้บริการได้หรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านล้วนเห็นว่าท�าไม่ได้ มี
เพยีงท่านเดยีวทีเ่หน็ว่าสามารถให้ กสท โทรคมนาคม ใช้คลืน่ความถี่
ต่อชั่วคราวได้ อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายทุกท่านเห็นตรงกันว่าหลัง
รฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2540 สถานะของคลืน่ความถีค่อืเป็นของทีม่ไีว้เพือ่
ประโยชน์สาธารณะ จงึเกดิกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ โดยคุ้มครองสิทธิของเอกชนใน
การใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับสัมปทานจากทางราชการไปจนส้ินสุดอายุ
สญัญาสมัปทาน ขณะเดยีวกนัรฐักม็นีโยบายแปรสภาพรฐัวสิาหกจิเป็น

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เห็นว่าการยืดเวลาใช้คลื่นความถี่ให้กับเอกชน
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
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วสิาหกจิเอกชน ดงันัน้หน่วยงานของรฐัทีเ่คยผกูขาดกแ็ปรสภาพเป็น
องค์กรเอกชน เช่น องค์การโทรศพัท์ และ กสท โทรคมนาคม ถงึแม้รฐั
จะเป็นเจ้าของก็ตาม แต่มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งก็จะได้รับการ
คุ้มครองเช่นเดียวกับเอกชนรายอื่น โดยมีหน่วยงานกลางคือ กสทช. 
ที่ตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรท�าหน้าที่การก�ากับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่
 เมื่อถามว่า กสทช. สามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หรือ
ไม่ ค�าตอบคือไม่ได้ กฎหมายก�าหนดไว้ว่าเดิมท่ีเคยให้หน่วยงานรัฐ
ใช้คลื่นความถี่ และน�าไปให้เอกชนใช้ต่อ ต้องคืนคลื่นความถี่ โดยให้ 
กสทช. จดัท�าแผนแม่บทและก�าหนดช่วงเวลาในการคนืคลืน่ความถีข่ึน้ 
ซ่ึงคลืน่ 1800 MHz เอกชนทีไ่ด้รบัสมัปทานไปต้องคนืในวนัทีส่มัปทาน
หมดอาย ุดงันัน้ กสทช. รูต้ัง้แต่วนัรบัต�าแหน่ง หรอือย่างน้อยตัง้แต่วนั
ทีป่ระกาศใช้แผนแม่บท ซึง่หมายถงึมเีวลาในการจดัเตรยีมการประมลู 
การอ้างเหตุจ�าเป็นว่าจัดประมูลไม่ทัน มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ
 “แต่ ณ เวลานี้ คือปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งสัมปทานจะสิ้น
สุด 15 กันยายน มีทางเลือกอะไรเหลืออยู่?”
 ภายใต้เงือ่นไขดงักล่าว ผศ.ดร.กติตศิกัดิ ์ยงัคงยนืยนัว่า ทาง
เลือกแรกคือจัดประมูลให้ทัน 
 “ถ้าถามว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เตรียมตัวประมูลใน 1 
เดอืนทนัไหม ถ้าไม่ทนัแล้วบรษิทัจะเสยีหาย คดิว่ายงัไงกท็�าได้ทนั ใน
ขณะที่ กสทช. ใหญ่กว่าบริษัทเอกชน มีอ�านาจและความรับผิดชอบ
มากกว่า ถ้าพยายามก็น่าจะท�าได้ทัน”

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

‘กรณีน้ีนักกฎหมายพูดเหมือนกันหมดว่าการยืดเวลาใช้คลื่น
ความถี่ให้กับเอกชนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย กสทช. จึงควรยอมรับ
และหาทางออกที่ถูกต้อง’
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 ทางเลือกที่สอง ถ้าประมูลไม่ทัน สิ่งที่มัดมือ กสทช. อยู่คือ
แผนแม่บทฯ ทีก่�าหนดให้ต้องคนืคลืน่ความถีเ่มือ่สมัปทานสิน้สดุ ดงันัน้ 
กต้็องแก้แผนแม่บทฯ ว่ากรณทีีส่มัปทานสิน้สดุแล้ว และมคีวามจ�าเป็น
ต้องด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคอกีกีว่นักว่็าไป 
แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพราะเรื่องน้ีมีคนได้ประโยชน์
และเสียประโยชน์ แต่เรื่องนี้ต้องยอมรับผิดและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
ไม่เช่นนั้นคนก็จะสงสัยว่าจะมีเรื่องที่ผิดแบบนี้ต่อไปอีกๆ
 ในทางกฎหมาย การที่ผู้บริโภคท�าสัญญากับผู้ประกอบการ
นั้น มี 2 ส่วน คือ เดิมทีรัฐยังมีอ�านาจถือคลื่นความถี่ ใครที่ท�าสัญญา
กับทรูมูฟและดิจิตอลโฟน ก็เท่ากับท�าสัญญากับ กสท โทรคมนาคม 
ในทางกฎหมายเรยีกว่า “ผูร่้วมการงาน” ตราบใดทีผู่บ้รโิภคจ่ายเงนิ ก็
ต้องได้รับบริการ แต่หากมีปัญหา ผู้ที่ถูกฟ้องก็คือ กสท โทรคมนาคม 
และเอกชน ซึ่งสิทธิที่เอกชนได้ใช้คลื่นความถี่คือได้รับจาก กสท 
โทรคมนาคม ดังนั้น กสท โทรคมนาคม ต้องรับผิดชอบร่วม
 “ประเด็นคือ ต้องถามว่า กสท โทรคมนาคม รู้ไหมว่าสัญญา
สัมปทานจะสิ้นสุด แล้วรู้ไหมว่าหากไม่แก้ปัญหาจะเข้าปิ้งด้วย แล้ว 
กสทช. รู้ไหมว่า กสท โทรคมนาคม ต้องร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นท�าไม
ไม่ให้ กสท โทรคมนาคม เตรยีมการด้วยการขยบัไปใช้คลืน่ความถีอ่ืน่
ที่ไม่ใช่คลื่น 1800 เช่นคลื่นความถี่ส�ารองที่อยู่กับดีแทค แล้วแจ้งผู้ใช้
บริการว่าจะขยับคลื่นความถี่ โดยสัญญาว่าจะให้บริการอย่างดีท่ีสุด 
หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ก็สามารถย้ายค่ายได้”
 ส�าหรับการเตรียมการของ กสท โทรคมนาคม เนื่องจาก
สญัญาสมัปทานก�าหนดให้ทรมูฟูและดจิิตอลโฟนต้องส่งมอบรายชือ่ผู้
ใช้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ กสท โทรคมนาคม เมื่อสิ้นสุด
สัมปทาน ปัญหาคือวันนี้สัมปทานยังไม่สิ้นสุด จึงไม่มีการส่งมอบ ใน
เรือ่งนี ้ตามหลกัความสมัพนัธ์ทางสญัญา คูก่รณมีหีน้าทีต้่องปฏิบติัต่อ
กันตามหลักความสุจริต ดังนั้น กสท โทรคมนาคม สามารถขอรายชื่อ
และรายละเอยีดต่างๆ ได้เลย เพือ่เตรยีมการ แต่ต้องชดัเจนว่าจะไม่ใช้
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จนกว่าถึงวันที่ 15 กันยายน นี่คือสิ่งที่ กสทช. ต้องเป็นผู้สั่งเพื่อการ 
เตรียมการ
 ในทางตรงข้าม หากมีการใช้คลื่นความถี่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามมาตรา 78 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
ระบุว่า ใครที่ใช้คลื่นความถี่โดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมายจะมีความ
ผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับน้ี และมาตรา 79 บอกว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ใช้อ�านาจของ กสทช. ที่รู้หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่าการใช้
คลื่นความถี่เป็นการอันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ หากไม่ได้
ด�าเนนิการบงัคบัตาม พ.ร.บ. นี ้และการกระท�าหรอืยกเว้นการท�าเช่น
นัน้ไม่เป็นความผดิตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กย็งั
คงเป็นความผิดตามกฎหมายนี้อยู่ ต้องมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ข้อกฎหมายเหล่านี้ก็อาจ
เป็นอ�านาจต่อรองซ่ึงจะท�าให้คนท่ีถูกจับเป็นตัวประกันหาตัวประกัน
อื่นมารองรับแทนได้
 ส่วนการฟ้องร้อง หากจะฟ้องร้องในฐานะผู้บริโภค ก็จะต้อง
ได้รับความเดือดร้อนก่อน ถ้าได้รับบริการครบถ้วน ก็ไม่มีเหตุจะฟ้อง
ในฐานะผู้ใช้บริการ แต่ในฐานะพลเมืองมีเหตุฟ้องได้ ถ้าเห็นว่ามีการ
ไม่ปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ แล้วเป็นเหตใุห้เกดิ
ความเสียหายแก่รัฐ รวมถึงท�าให้โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้รับบริการที่ดี
ลดลง หรอืการแข่งขนัลดลงแล้วท�าให้ผูร้บับรกิารเสยีโอกาส กส็ามารถ
ฟ้องได้ ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายกันในศาล
 “กรณนีีน้กักฎหมายพดูเหมอืนกนัหมดว่าการยดืเวลาใช้คลืน่
ความถีใ่ห้กบัเอกชนเป็นสิง่ผดิกฎหมาย กสทช. จงึควรยอมรบัและหา
ทางออกที่ถูกต้อง” ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ฝากค�าเตือนทิ้งท้าย

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: มุมมองหลากมิติต่อประกาศ
มาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภคกรณสีิน้สดุสมัปทานบรกิารมอืถอืของ กสทช. ...จดุแขง็และจดุอ่อน 
คืออะไร จัดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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ตรวจสอบผู้ใช้บริการ ตัวเลขไม่น่าถึง 17 ล้านราย

 อสิรยิะ ไพรพ่ีายฤทธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยั บรษิทัสยาม
อินเทลลิเจนต์ยูนิต จ�ากัด ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขลูกค้า 17 ล้านราย
ที่มักถึงพูดกัน อาจไม่ใช่จ�านวนผู้ใช้บริการจริง เพราะ 17 ล้านราย มี
ทั้งที่ใช้ระบบเติมเงิน ระบบจ่ายรายเดือน หรือบางหมายเลขมีเงินอยู่
ในระบบ บางหมายเลขไม่มเีงนิอยูใ่นระบบ หรอืบางคนกม็ซีมิหลายซมิ 
ดังนั้นจ�านวนผู้ใช้บริการท่ีต้องดูแลอย่างจริงจัง มีทรูมูฟและดิจิตอล
โฟนเท่านั้นที่ตอบได้
 เรื่องที่ต้องค�านึงถึงด้วยในการคุ้มครองผู้บริโภคคือ กรณีตัว
โทรศัพท์เครื่องเก่าที่อาจไม่สามารถรองรับได้ เช่น การย้ายไปคล่ืน
ความถี ่900 MHz ของเอไอเอส หรอืในอนาคตหลงัจากการประมลู และ
มีการน�าคลืน่ความถีไ่ปท�า 4G เครือ่งโทรศพัท์อาจไม่รองรบั นอกจาก
นี ้การยดืระยะเวลาให้เอกชนบรกิารออกไป 1 ปี กสทช. ต้องพจิารณา
ด้วยว่าอยากให้ผู้ใช้บริการย้ายไปไหน ย้ายไปท่ีรายหนึ่งรายใด หรือ
ให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสมัครใจ ซ่ึงก็ต้องใช้ SMS แจ้งไปยัง 
ผู้ใช้บริการ ในอดีต กสทช. เคยซ้ือสื่อมากมายในช่วงการจัดประมูล 
3G คาดหวังว่าในครั้งนี้ กสทช. จะทุ่มเทในระดับเดียวกัน ก่อนหน้านี้ 
ผู้ประกอบการก็เคยบอกว่าพร้อมที่ให้ความร่วมมือสื่อสารกับผู้ใช้
บริการ แต่ไม่ทราบว่าจะสื่อสารอะไร เพราะติดที่ กสทช.

ทำงเลือกกำรคุ ้มครองผู ้บริ โภคเมื่อ
สัมปทำนบริกำรโทรศัพท์มือถือสิ้นสุด
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กสท โทรคมนาคม ยืนยันพร้อมรับช่วงต่อ

 ขจรศักด์ิ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท โทรคมนาคม  
ถือเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ 
กสท โทรคมนาคม ได้ยื่นขอปรับปรุงคลื่นความถี่ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 
2555 แล้ว อันที่จริงนอกจากการคืนคลื่นแล้ว ยังมีทางเลือกในการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งทาง กสทช. ไม่ได้เลือกวิธีการนี้
 “กสท โทรคมนาคม ขอยนืยนัว่าต้องการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเน้นเรื่องของคุณภาพและบริการอย่างเดิม เพียงแต่หลายคนอาจ
กังวลว่า กสท โทรคมนาคม จะสามารถให้บริการได้หรือ ต้องบอกว่า
ในการให้บริการ กสท โทรคมนาคม ไม่ใช่ผู้เดียวที่จะให้บริการ แต่จะ
ร่วมกบัผูป้ระกอบการรายเดมิ โดยใช้ทัง้ Outsource, Co-source และ
การบรหิารจดัการในส่วนที ่กสท โทรคมนาคม มคีวามสามารถ แต่การ
เจรจาเรือ่ง Outsource กม็อีปุสรรคเรือ่งความไม่ชดัเจนว่าใครจะได้ใช้
คลืน่ความถี ่เมือ่ไม่มคีวามชดัเจน ภาคเอกชนกไ็ม่อยากคยุด้วย ในการ
สร้างความมั่นใจ ทุกนาทีที่หมดไป ความมั่นใจก็จะลดลงด้วย” ผูแ้ทน
จาก กสท โทรคมนาคม ประกาศจดุยนืพร้อมๆ กบัการสะท้อนปัญหา
 ส่วนเรื่องลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ มีการตีความว่าต้องโอนให้ 
กสท โทรคมนาคม ซึ่ง กสท โทรคมนาคม มองว่า ลูกค้าคือประชาชน
ที่จะต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มองในด้านการตลาด ฐาน
ลูกค้าโดยเฉพาะระดับ 10 ล้านรายขึ้นไป ถือว่ามีมูลค่าต่อรายได้
มหาศาล
 ส�าหรบัประเดน็เรือ่งการขยายศกัยภาพการคงสิทธิเลขหมาย
ที่มีการพูดถึงกันในหลายเวที ในฐานะของระบบที่จะมารองรับการ
โอนลูกค้าจ�านวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงเป็นการโอนในลักษณะ
ธุรกรรมปกติที่ไม่ใช่การโอนยกล็อต ผู้แทนจาก กสท โทรคมนาคม 
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ระบุว่า การโอนลักษณะนี้ต้องลงทุนในระบบ MNP ซึ่งอาจกลายเป็น
ว่าได้ใช้งานครั้งนี้ครั้งเดียว และอาจเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า จึงอาจ
ต้องหาวิธีการอื่นร่วมด้วย นอกเหนือจากใช้ระบบนี้อย่างเดียว
 ส�าหรับการเตรียมการ กสท โทรคมนาคม วางแผนไว้หลาย
แผนตามสถานการณ์ คอืถ้าเราให้บรกิารได้โดยมคีลืน่ความถีก่เ็ป็นการ
ด�าเนินการอยู่บนฐานปกติ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีคลื่นความถี่ ก็จะให้
เช่าอุปกรณ์กับผู้ท่ีได้รับคล่ืนความถ่ีไป อย่างไรก็ดี ในมุมมองของ 
กสท โทรคมนาคม มองว่า มีโอกาสท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่อไป ซึ่งหาก กสทช. จัดประมูลคลื่น 1800 MHz ทาง กสท 
โทรคมนาคม ก็ต้องแข่งประมูล แล้วคิดว่าถ้าประมูลได้ การจะใช้
ทรัพย์สินที่ได้รับการโอนมาให้คุ้ม ก็คงให้บริการ 2G ไปสักระยะหนึ่ง
ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนให้บริการ 4G 
 อย่างไรกต็าม ภายหลงัการสิน้สดุสญัญาสมัปทาน ไม่ว่าใคร
ได้รับคลื่นความถี่ไป คิดว่าในมุมมองของผู้ประกอบการทุกรายเรื่อง
การบรกิารกค็งเหมอืนกนั นัน่คอืพยายามให้บรกิารลกูค้าให้มคีณุภาพ
และมาตรฐานเหมือนกับที่ผ่านมา ส่วนประเด็นเรื่องเงินคงค้างและ 
โปรโมชั่น เท่าที่มีการพูดคุยกัน ก็ยังคงด�าเนินการต่อเนื่องไป ไม่ว่า
ใครจะเป็นผู้ให้บริการต่อก็ตาม
 “ธรุกจิโทรศพัท์มอืถอืเป็นธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัสูง ผูใ้ห้บรกิาร
ก็ต้องมีการแข่งขันกันออกโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้า ในมุมมองของ
ลูกค้า แม้จะไม่ได้รับรู้ว่ามีการย้ายค่าย แต่สภาพการใช้งานจริงจะ
เหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ แตกต่างกนัแค่เปลีย่นหวับลิเท่านัน้ คณุภาพ
บริการหลังการขายก็จะเหมือนเดิม โปรโมชั่นก็เหมือนเดิม จนกว่ามี
โปรโมชั่นใหม่ออกมา”

มีทางเลือกในการโอนย้าย ไม่จ�าเป็นต้องขยายเวลาใช้คลื่น

 วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมายอิสระ ตั้งประเด็นในการ
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อภิปรายของตนเองว่า ณ เวลาน้ี ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ตามช่องทางของกฎหมายได้อย่างไร มีวิธีใดบ้างที่จะให้ผู้บริโภคใช้
บริการโดยไม่ต้องยืดระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยมีใคร
บอกว่า กสทช. จะไปคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ ทุกคนอยากให้คุ้มครอง
ผู้บริโภค เพราะกฎหมายที่ตราไว้ก็ชัดเจนว่า กสทช. มีหน้าท่ีดูแล 
ผู้ใช้บริการ แต่ในเรื่องการโอนย้าย มีวิธีการอื่นไหมที่ผู้ใช้บริการจะได้
รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องขยายเวลาออกไป
 วีรพัฒน์กล่าวว่า ได้มีโอกาสคุยกับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี ก็ได้ค�าตอบว่าพอมีหนทางในการแก้ปัญหาเรื่องการ
โอนย้าย สรุปง่ายๆ มี 2 วิธีการ คือ
 1) วิธีย้ายในระดับผู้ใช้บริการ ด้วยการถ่ายโอนฐานข้อมูล
หมายเลขพร้อมกันเป็นล็อต (Lot Transfer) ซึ่งสามารถด�าเนินการได้
รวดเร็วกว่าการโอนเลขหมายผ่านระบบ Clearing House ของ MNP 
 “เนื่องจากตอนท่ีบริษัทเอกชนแจกหมายเลข แจกมาเป็น
ลอ็ต เวลาโอนกโ็อนเป็นลอ็ต สปัดาห์หนึง่ย้ายเป็นล้านเบอร์กส็ามารถ
ท�าได้ โดย กสท โทรคมนาคม ใช้วิธีการสอบถามลูกค้าผ่านระบบ
ข้อความ SMS ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะโอนย้ายเป็นล็อตหรือไม่ 
ถ้าต้องการก็กดตอบรับกลับไปเข้าฐานข้อมูลของ กสท โทรคมนาคม 
หากลูกค้าต้องการย้ายไปอยู่ค่ายอื่น ก็ให้แจ้งข้อมูลช่องทางการย้าย
ด้วยว่าจะด�าเนนิการอย่างไร ส่วนในกรณทีีไ่ม่ตอบกลบัใดๆ กเ็ป็นสทิธิ
ที่ กสท โทรคมนาคม จะได้รับลูกค้ากลุ่มนั้น”
  วีรพัฒน์รับรองว่า การด�าเนินการลักษณะนี้มีฐานกฎหมาย

‘หากมกีารขยายเวลาใช้คลืน่ความถีอ่อกไปอกี 1 ปี แล้วภายหลงั 
มีคนไปฟ้องศาลว่า กสทช. ไม่มีอ�านาจในการอนุญาต ใครจะ
รับผิดชอบ’

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
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รองรับและไม่ถือเป็นการบังคับผู้ใช้บริการ เพียงแต่บังคับผู้ให้บริการ
ไปขอเจตจ�านงจากผู้ใช้บริการ ส่วนเหตุท่ีไม่มีใครเสนอแนวทางนี้ 
อาจเพราะโทรศัพท์บางรุ่นไม่สามารถใช้ได้กับทุกคลื่นความถี่ ดังนั้น 
หากเมื่อผู ้บริโภคย้ายแล้วเกิดปัญหา ก็อาจเกิดการร้องเรียนว่า 
ผู้ให้บริการไม่ดูแล ท�าให้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ ซ่ึงปัญหาเรื่องอุปกรณ์  
ผูป้ระกอบการต้องดแูล แต่หากจะอ้างเหตผุลนี ้แสดงว่า กสทช. ไม่ได้
เป็นห่วงผู้บริโภค แต่เป็นห่วงผู้ประกอบการ
 2) วธิเีปลีย่นในระดบัผูใ้ห้บรกิาร คอืย้ายคนส่งสัญญาณ โดย
ให้ทรมููฟและดจิติอลโฟนไปท�าความตกลงกบั กสท โทรคมนาคม และ
ดีแทค เพื่อให้มีการโรมม่ิงไปยังคล่ืนความถ่ีส�ารองของดีแทคที่ยังไม่
หมดสัมปทาน โดยทรูมูฟและดิจิตอลโฟนให้บริการช่วงต่อ หรือใน
ลักษณะ MVNO ซึ่งถ้าเป็นวิธีการนี้ก็ไม่ต้องย้ายผู้ใช้บริการให้ยุ่งยาก
 “ประเด็นปัญหาที่นักกฎหมายเป็นห่วงคือ หากมีการขยาย
เวลาใช้คลื่นความถ่ีออกไปอีก 1 ปี แล้วภายหลังมีคนไปฟ้องศาลว่า 
กสทช. ไม่มีอ�านาจในการอนุญาต ใครจะรับผิดชอบ” 
 วรีพฒัน์เสนอทางออกให้กบั กสทช. คอื ไม่จ�าเป็นต้องยกเลกิ
ประกาศก็ได้ แต่ให้โอนยกล็อตผู้ใช้บริการ หรือออกมาตรการไม่ต้อง
โอนโดยเปลี่ยนในระดับผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย ไม่ได้เอื้อกับ
เอกชน และผู้บริโภคไม่ต้องล�าบากยุ่งยากด้วย

เน้นงานสื่อสารสาธารณะให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

 สาร ีอ๋องสมหวงั ประธานอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภคฯ เคยเสนอความเห็นในเรื่องเหล่านี้อย่างน้อย 2 ครั้ง ต้ังแต่
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อหาทางออก ซึ่งคิดว่าจนถึงบัดนี้ 
ข้อเสนอก็ยังทันสมัยคือ กสทช. ควรเลือกด�าเนินการในสิ่งที่ไม่ผิด
กฎหมาย ซึง่ความเหน็ของนกักฎหมายค่อนข้างไปในทางเดียวกนัคอื
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การออกประกาศฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย
 สิง่ทีค่ณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ เสนอคอื ให้ กสทช. 
และผู้ประกอบการสื่อสารกับผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการท่ีใช้ว่าจะส้ิน
สุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2556 โดยแจ้งให้ต้องย้ายการรับบริการว่า
สามารถย้ายไปค่ายใดได้บ้าง พร้อมกบัขอความร่วมมอืจากสือ่มวลชน
ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ นอกจากนี ้ควรยกประโยชน์ในบางเรือ่ง
ให้กับผู้บริโภค เช่นค่าโอนย้ายเลขหมาย เพราะผู้บริโภคไม่ได้เต็มใจ
ที่จะโอนย้ายเอง แต่เป็นเหตุจ�าเป็นของการให้บริการ ในกรณีที่ลูกค้า
ตกค้างไม่ได้โอนย้าย ในฐานะที่ กสท โทรคมนาคม เป็นเจ้าของโครง
ข่าย ก็ต้องด�าเนินการดูแลช่วยเหลือลูกค้า หากไม่สามารถให้บริการ
เองได้ ก็ต้องใช้ Outsource 
 “อยากให้ กสทช. หนัมาท�างานสือ่สารสาธารณะ ใช้วธิกีารให้
ข้อมูลกบัผูบ้ริโภคให้มาก แล้วให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจด้วยตวัเอง ซึง่กจ็ะเป็น
กลไกเร่งให้ผูป้ระกอบการแข่งขนักนัเพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้ประโยชน์ แทนที่ 
กสทช. จะใช้วธิกีารเร่งรบีออกประกาศให้ผูป้ระกอบการได้ประโยชน์”
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ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 เน่ืองจากเวทเีสวนาสาธารณะนี ้มกีรรมการตดิตามประเมนิผล 
กสทช . เข้าร่วมด้วย นั่นคือ ดร.อมรเทพ จิรัฐธิติเจริญ โดยได้แสดง
ความเหน็ว่า ผูบ้รโิภคควรมสีทิธทิีจ่ะได้ใช้บรกิารอย่างต่อเนือ่งในคลืน่
ย่านความถี่เดิมต่อไป ดังนั้น กสทช. ควรจัดให้มีการประมูลล่วงหน้า
ก่อนสัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุด ส�าหรับเรื่องการโอนย้ายเลขหมาย
ผ่านระบบ Clearing House โดยระบบปกติ ผู้ให้บริการรายเดิมต้อง
ตรวจสอบตัวตนและดูว่ามีเงินค้างช�าระหรือไม่ แล้วจึงส่งต่อมาที่ 
Clearing House ก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปให้ผู้ให้บริการรายใหม่ แต่
ในกรณีนี้ควรโอนย้ายได้เลยแม้มียอดเงินค้างช�าระ เพียงแต่ให้มีการ
ยนืยนัตวัตนด้วยการส่งหมายเลขบตัรประชาชนผ่าน SMS กเ็พยีงพอ 
เพือ่ให้การโอนย้ายเป็นไปอย่างรวดเรว็ ไม่ตดิคอขวดที ่Clearing House
 ส่วน ประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามประเมินผล 
กสทช. อีกท่าน ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใด กสทช. จึงด�าเนินการประมูล
ล่าช้า ขณะทีผู่ท้รงคณุวฒุทิางด้านกฎหมายหลายท่านกเ็หน็ต่างในการ
ออกประกาศมาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ ของ กสทช. อกีทัง้ช่วงเวลา
ทีเ่หลอือยูอ่กีประมาณเดอืนครึง่ก่อนสญัญาสมัปทานสิน้สดุ กสทช. ได้
ด�าเนินการตามกฎหมายอะไรไปแล้วบ้าง
 ด้านเสียงสะท้อนจากเครือข่ายผู้บริโภค เห็นว่า กสทช. ควร
เร่งสื่อสารสาธารณะถึงสถานการณ์ที่แท้จริง และทางเลือกต่างๆ ใน
ทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง
เยียวยาผู้บริโภคด้วยการให้บริการโอนย้ายค่ายใหม่ฟรี และท้ายที่สุด
แล้ว ต้องไม่ลมืว่า ถ้ามกีารใช้ประกาศฉบบันีจ้รงิ ควรเป็นการใช้เฉพาะ
กรณนีีค้รัง้เดยีว ไม่ควรน�าไปใช้กบักรณสีญัญาสมัปทานอืน่ทีก่�าลงัจะ
หมดอายุตามมา
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เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด จัดเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม 
ชั้น 2 ส�านักงาน กสทช.
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ร่วมเตรียมกำรป้องกัน
ปัญหำ “ซิมดับ”
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ก่อนหน้าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะมีค�าสั่งเม่ือวันที่ 17 

กรกฎาคม 2557 ให้ชะลอการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมกับคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวให้สามารถ

ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เดิมทีเป็นที่แน่ชัดว่าประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้

บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2557 

ซึ่งประกาศนี้เป็นการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชน 2 ราย คือ บริษัท ทรูมูฟ 

จ�ากัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ากัด ที่เคยได้รับสัมปทานใช้คลื่นความถี่ย่าน 

1800 MHz จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม มาจนสิ้นสุดระยะเวลาลงแล้วเมื่อวัน

ที ่15 กันยายน พ.ศ. 2556 สามารถใช้คลืน่ความถี่เพื่อให้บรกิารต่อเนือ่งไดต้อ่

ไปอกี 1 ปี โดยประกาศระบวุ่า เมือ่สิน้สดุระยะเวลาคุ้มครองดงักล่าว หากยงัมผีู้

ใช้บรกิารคงเหลอืที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการขอโอนย้ายไปยงัผู้ให้บรกิารราย

อื่น ก็ให้สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง

 นัน่หมายความว่า หากไม่มคี�าส่ัง คสช. ผู้ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

บนคลืน่ความถีย่่าน 1800 MHz ทีย่งัไม่ได้โอนย้ายออกจากระบบของผู้ให้บรกิาร

ทั้งสองรายก่อน 15 กันยายน 2557 ก็จะประสบปัญหาไม่สามารถใช้บริการได้

ต่อไป หรือ “ซิมดับ” ซึ่งสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือเหลือ

เวลาอีกเพียง 3 เดือนเศษก่อนวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามประกาศมาตรการ

คุม้ครองผู้ใช้บรกิารเป็นการชัว่คราวฯ ปรากฏว่ายงัมผีูท้ี่ไม่ได้โอนย้ายออกจาก

ระบบอกีหลายล้านเลขหมาย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บรกิารของบรษิทั ทรมูฟู จ�ากดั 

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ คาดการณ์กันว่าเมื่อพ้นวันที่ 15 กันยายน 2557 ไป

แล้ว น่าจะยังมีผู้ใช้บริการตกค้างอยู่อีกจ�านวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญภาวะซิมดับ

 ด้วยเหตนุี ้ทกุฝ่ายจงึต้องร่วมกนัเตรยีมการเพือ่ป้องกนัปัญหาซมิดบั 

โดยเชือ่ว่าจะก่อให้เกดิความโกลาหลตามมา และถงึแม้ว่า คสช. จะมคี�าสัง่ชะลอ

การประมูลคลื่นและยืดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการออกไป แต่หากไม่มีการ 

เตรียมการและป้องกันปัญหาใดๆ เลย เมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามค�าสั่ง คสช. 

วิกฤตซิมดับก็จะวกกลับมาเป็นปัญหาอีกระลอกอย่างแน่นอน
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คาดเลี่ยงไม่พ้นลูกค้าทรูมูฟตกค้างหลายล้าน

 จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า ยอด ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2557 ยังคงมีผู้ใช้บริการค้างอยู่
ในระบบที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ในการโอนย้ายมากกว่า 9 ล้านเลข
หมาย แบ่งเป็นผู้ใช้บริการแบบรายเดือนประมาณ 40,000 เลขหมาย 
และผู้ใช้บริการแบบเติมเงินอีกประมาณ 9 ล้านเลขหมาย ในจ�านวนนี้
เป็นเลขหมายที่มีการใช้งาน 6.29 ล้านเลขหมาย โดยเป็นเลขหมายที่
มีการใช้งานประจ�า 3.37 ล้านเลขหมาย และเลขหมายที่ไม่ค่อยได้ใช้ 
1.92 ล้านเลขหมาย ที่เหลือเป็นเลขหมายที่ไม่มีการใช้งาน
 จักรกฤษณ์กล่าวว่า ที่ผ ่านมาทางบริษัทได้พยายาม
ประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ใช้บรกิารทราบหลายช่องทาง รวมถึงการสง่ SMS 
แจ้งว่าลกูค้าจะสามารถใช้บรกิารได้ถงึ 15 กนัยายน 2557 เท่านัน้ รวม
ทัง้มีแคมเปญจูงใจต่างๆ ให้ย้ายมาทรมูฟูเอช เช่น แจกเครือ่งโทรศพัท์ 
ร่วมชิงโชครถยนต์ แต่ก็ยอมรับว่าการส่ง SMS มีอัตราการส่งส�าเร็จ
เพียงร้อยละ 10 - 20 เท่านั้น
  “SMS เป็นช่องทางเดยีวทีเ่ราจะสือ่สารกบัลกูค้าได้โดยตรง 
โดยเฉพาะกลุม่ทีใ่ช้ระบบเตมิเงนิ เนือ่งจากมลีกูค้าจ�านวนมากทีไ่ม่ได้
จดทะเบียนซิมไว้ ท�าให้เราไม่มีท่ีอยู่ ซ่ึงคาดว่าในวันส้ินสุดประกาศ
มาตรการเยียวยาฯ จะยังมีผู้ใช้บริการค้างอยู่ในระบบจ�านวน 4 ล้าน
เลขหมาย และเชื่อว่าน่าจะเหลือลูกค้าที่ใช้งานประจ�าถึง 2 ล้านเลข
หมาย” จักรกฤษณ์ชี้แจงถึงสถานการณ์
 ด้าน ชยัยทุธ มงัศร ีผูอ้�านวยการส�านกัรบัเรือ่งร้องเรยีน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในฐานะผู้แทน 
คณะท�างานตดิตามและก�ากบัดแูลการด�าเนนิการตามมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 
ของส�านักงาน กสทช. เปิดเผยว่า แผนการคุ้มครองผู้บริโภคถือ 
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เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ แต่ทางส�านักงาน กสทช. มีหน้าที่
ติดตามการด�าเนินการตามแผนของผู้ประกอบการ เช่น ในระหว่างมี
มาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการยังคงให้บริการด้วยคุณภาพคงเดิม 
มีการก�าหนดแผนการโอนย้ายลูกค้า และมีแผนการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ซึ่งทางส�านักงานก็ได้ตั้งคณะท�างานขึ้นมาติดตามแผน และ
ให้ผู้ประกอบการรายงานความคืบหน้าทุกเดือน ทั้งนี้ ต้องยอมรับ
ว่าปัจจุบันอัตราท่ีผู้ใช้บริการโอนย้ายค่ายลดลงและต�่ากว่าขีดความ
สามารถการโอนย้ายท่ีผู้ประกอบการเคยตกลงกันไว้ที่ 60,000 เลข
หมายต่อวัน จึงเชื่อว่า ณ เวลาสุดท้าย ต้องมีผู้ใช้คงค้างอยู่ในระบบ
อย่างแน่นอน ดงันัน้ กสทช. คงจ�าเป็นต้องท�าประชาสมัพนัธ์ในวงกว้าง
มากขึน้ และเร่งผูป้ระกอบการให้ประชาสมัพนัธ์อย่างเข้มข้นขึน้เช่นกนั
ส่วนประเด็นเรื่องเงินค้างในระบบในกรณีท่ีผู ้ใช้บริการไม่ได้โอน
ย้ายแล้วบริการถูกปิดไปเสียก่อน ชัยยุทธแจ้งว่า ได้ก�าหนดแผนให ้
ผู้ประกอบการจัดท�าข้อมูลว่ามีเงินของผู้ใช้บริการแต่ละรายค้างอยู่ใน
ระบบเท่าใด และรายงานมาทีส่�านกังาน กสทช. ในลกัษณะเป็นข้อมลูดิบ 

จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด
ยอมรับผ่านการประกาศใช้มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ 
มากว่า 6 เดือน ยังคงมียอดผู้ใช้บริการค้างอยู่ในระบบเดิม
กว่า 9 ล้านเลขหมาย
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ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
 “เรื่องเงินค้างในระบบยังไงผู้ประกอบการก็ต้องคืนผู้บริโภค 
ส่วนเลขหมายก็ต้องหมดไปพร้อมกับสิทธิการใช้คลื่นความถี่” ผู้แทน
จากส�านักงาน กสทช. ยืนยัน

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา

 สุภัทรา นาคะผิว อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
กจิการโทรคมนาคม กล่าวว่า ถ้าพูดถึงหลักการคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่ส�าคัญในเรื่องนี้ คือ “จอต้องไม่ด�า เลขหมายยังคงอยู่ และเงิน 
ไม่หายไปไหน” โดยในระยะเวลา 4 เดอืนทีเ่หลอื ถ้า กสทช. และบรษิทั
ทรูมูฟ ท�าแบบเดิมก็จะได้ผลแบบเดิม ดังนั้นถ้าต้องการผลแบบใหม่ 
ก็ต้องท�าแบบใหม่
 “ทีผ่่านมาผูใ้ช้บรกิารหลายคนยงัแยกไม่ออกระหว่างบรกิาร
ของทรูมูฟกับทรูมูฟเอช ซึ่งสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนด้อย 
เพราะยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่อีกเป็นจ�านวนมาก”
 สภุทัราเสนอว่า กสทช. และบรษิทั ทรมูฟูควรเร่งประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างด้วยการท�าสื่อแบบมีพลัง และเปิดให้
ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเครือข่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้ 
รวมทั้งท�างานร่วมกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วม และสื่อสารผ่านเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ี 

จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์

‘SMS เป็นช่องทางเดียวที่เราจะสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง  
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีใช้ระบบเติมเงิน เน่ืองจากมีลูกค้าจ�านวนมาก
ที่ไม่ได้จดทะเบียนซิมไว้ ท�าให้เราไม่มีที่อยู่’



330

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.

เพราะจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การสื่อสารกับผู้บริโภคในพื้นที่ 
หากไม่มีเครือข่ายในพ้ืนท่ีก็จะท�างานยาก ซ่ึงในเรื่องนี้เชื่อว่าองค์กร 
ผู้บริโภคพร้อมให้ความร่วมมือ
 “หลัง 15 กันยายนนี้ ถ้าเกิดปัญหาซิมดับ คนที่น่าจะต้องรับ
ผดิชอบคอื กสทช. หลกัการการย้ายค่ายนัน้ถอืเป็นสทิธผิูบ้รโิภค แต่ใน
สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นสถานการณ์พิเศษ เมื่อถึงเวลานั้นควรมีการ
โอนย้ายผูท้ีย่งัอยูใ่นระบบแบบยกลอ็ตไปทีไ่หนสกัแห่งเพือ่ให้ใช้งานได้
ต่อเนือ่ง และมกี�าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนด้วยว่าจะคนืเงนิทีค้่างอยูใ่น
ระบบกันเมื่อไร” สุภัทรากล่าวย�้า

นักกฎหมายชี้ หาก กสทช. ไม่มีมาตรการชัดเจน เสี่ยงถูก 
ผู้บริโภคฟ้องกลับ 

 ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีคณะ
นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย แสดงความเหน็ว่า ประกาศ
มาตราเยียวยาฯ ของ กสทช. มีเจตนารมณ์ยึดหลักการเรื่อง Opt In 
โดยยึดเจตนาในการโอนย้ายของผู้ใช้บริการเป็นแกนส�าคัญ กล่าวคือ
ต้องให้ผูใ้ช้บรกิารแสดงความประสงค์ในการโอนย้าย ผูใ้ห้บรกิารจงึจะ
สามารถด�าเนินการโอนย้ายให้ได้ ดังน้ันหากเปล่ียนไปใช้วิธีการโอน
ย้ายแบบยกล็อต ก็เท่ากับเป็นการขัดกับประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ 
การย้ายผู้ใช้บริการแบบยกล็อตก็จะท�าให้เลขหมายท่ีไม่มีผู้ใช้บริการ
ถูกโอนย้ายไปด้วย ซึ่งเลขหมายถือเป็นทรัพยากรสาธารณะ ถ้าไม่มี
การใช้งานก็ควรถูกน�ามาจัดสรรใหม่

‘ถ้าพดูถึงหลกัการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีส่�าคญั คอื จอต้องไม่ด�า 
เลขหมายยังคงอยู่ และเงินไม่หายไปไหน’

สุภัทรา นาคะผิว
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 ส�าหรบัทางออกของปัญหา ผศ.ดร.ปิยะบตุรเสนอว่า กสทช. 
ควรต้องกระชับวงล้อมและก�าหนดมาตรการรองรับด้วยการแบ่งกลุ่ม 
ผู้ใช้บริการที่ค้างอยู่ในระบบเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ยังใช้งานเลข
หมายเป็นประจ�า โดยการจัดการปัญหากลุ่มนี้ กสทช. ต้องเปลี่ยน
หลักการของประกาศมาตรการเยียวยาฯ จาก Opt In เป็น Opt Out 
คือย้ายแบบยกล็อตไปยังผู้ให้บริการรายอื่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
บรกิารสามารถย้ายค่ายได้อกีในภายหลงั เผือ่กรณกีารย้ายยกลอ็ตนัน้
ไม่ถูกใจ 2) กลุ่มที่ยังใช้งานเลขหมาย แต่ใช้งานน้อย กลุ่มนี้ กสทช. 
ควรใช้ค�าสั่งทางปกครองบังคับให้บริษัททรูมูฟต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
เงินที่ค้างอยู่ในระบบให้กับ กสทช. และต้องเตรียมคืนเงินให้กับลูกค้า
ในทันที 3) กลุ่มที่เลขหมายไม่มีการใช้งาน กสทช. ต้องน�าเลขหมาย
เหล่านี้กลับคืนมา แล้วน�าไปจัดสรรใหม่

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ประกาศ
มาตรการเยียวยาจะสิ้นสุด แต่ผู้ประกอบการก็ยังมีพันธะกับ
ผู้บริโภคในเรื่องสัญญาการให้บริการ ดังนั้นส�านักงาน กสทช. 
ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาก่อนประกาศ
มาตรการเยียวยาจะสิ้นสุด
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 “นอกจากเรื่องประกาศเยียวยาฯ อยากตั้งข้อสังเกตด้วย
ว่า ผู้ประกอบการยังมีพันธะกับผู้บริโภคในเรื่องสัญญาให้บริการ แม้
ประกาศเยียวยาฯ จะสิ้นสุด แต่ความสัมพันธ์เชิงสัญญาให้บริการยัง
คงอยู ่ซึง่สญัญากไ็ม่ได้ระบวุ่าผูบ้รโิภคต้องใช้บรกิารอยูบ่นคลืน่ความถี่
อะไร เพราะฉะนัน้เขามสีทิธเิรยีกร้องเพ่ือให้ได้ใช้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
เพราะฉะนัน้ในเรือ่งนีห้าก กสทช. ไม่มกีารแก้ไขปัญหาทีช่ดัเจน กอ็าจ
มีผูบ้รโิภคออกมาฟ้องร้องได้ในภายหลงั” ผศ.ดร.ปิยะบตุรตัง้ข้อสงัเกต

จะมีมาตรการโอนย้ายอย่างไร หรือปล่อยให้ซิมดับ

 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิชาการโครงการติดตาม
นโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) กล่าวถึง
สถานการณ์ก่อนหน้าท่ีสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดว่า ทางโครงการ 
NBTC Policy Watch ได้เคยเสนอว่า หากจัดประมูลไม่ทันจริงๆ ก็
ให้โอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่น และน�าคลื่นย่าน 1800 
ของ DTAC มารองรับลูกค้าก่อน ซึ่งลูกค้าเองก็ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน
โทรศัพท์ใหม่ เพราะคล่ืนความถ่ีอยู่ในย่านใกล้เคียงกัน แต่สุดท้าย 
กสทช. ก็เลือกใช้วิธีการประกาศมาตรการเยียวยาฯ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่
เหน็ว่าผูบ้รโิภคได้ประโยชน์อะไร และขณะนีปั้ญหากว็นกลบัมาอยูท่ีเ่ดิม
 วรพจน์ยงัสะท้อนปัญหาต่อเนือ่งถงึความล่าช้าในการด�าเนนิ
การตามประกาศมาตรการเยยีวยาฯ ว่า ในช่วงแรกที ่กสทช. ประกาศ
มาตรการเยยีวยาฯ ผูบ้รโิภคมคีวามตืน่ตวัโดยมคีวามประสงค์โอนย้าย
จ�านวนมาก แต่กต็ดิปัญหาขดีความสามารถในการโอนย้ายทีจ่�ากดั ซึง่ 
กสทช. ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการโอนย้ายสิทธิ์สักเท่าไหร่ จนผู้
ประกอบการหยดุส่ง SMS ประชาสมัพันธ์ไปพกัหนึง่ ท�าให้เสยีโอกาส
ในช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคก�าลงัตืน่ตวั ซึง่การแก้ปัญหาของ กสทช. ในครัง้
นี ้คงไม่สามารถขยายระยะเวลาเยยีวยาต่อไปได้อกี กสทช. จงึต้องแก้
ปัญหาอย่างจริงจังด้วยการจัดท�าแผนคุ้มครองผู้บริโภคของตนเองได้ 
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แล้ว ไม่ใช่รอแต่ให้ผู้ประกอบการส่ง SMS แล้วติดตามปัญหา
 ทั้งน้ี วรพจน์เห็นว่า อย่างไรเสียสุดท้ายต้องเกิดเหตุการณ์ 
ซิมดับอยู่ดี ซ่ึงมีทางเลือกว่าจะให้ซิมดับไปเลยหรือหามาตรการอื่น
มารองรับ แต่เห็นว่า กสทช. ควรมีบทบาทในการท�างานมากกว่านี้ 
โดย กสทช. ควรจัดท�ากรอบในการเยียวยาผู้บริโภคของตนเอง ไม่ใช่
รอข้อเสนอของเอกชนด้านเดยีว และควรขอให้ทรมูฟูรายงานข้อมลูใน
ลกัษณะรายเดอืน เพ่ือปรบัเปลีย่นแผนการโอนย้ายตามสถานการณ์ให้
ทนัท่วงทมีากกว่านี ้รวมถงึเร่งประชาสมัพนัธ์เชงิรกุด้วยตัวเองในช่วง
เวลาที่เหลือ แล้วท้ายสุดหากสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศมาตรการ
เยียวยา ก็คงต้องดูว่ายังคงมีผู้ใช้บริการคงค้างอยู่จ�านวนมากขนาด
ไหน ส่วนตัวไม่ปฏิเสธว่าซิมดับไม่ได้ถ้าเป็นกรณีที่มีลูกค้าเหลืออยู่
ในระบบน้อย แต่ถ้ามีลูกค้าเหลืออยู่ในระบบมาก กสทช. กค็วรเตรียม
มาตรการในการแก้ปัญหาเอาไว้ เช่นการย้ายผู้ใช้บริการไปยังบริษัท  
กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือไปอยู่บนคลื่นความถี่ 1800 
ของดีแทคที่ยังว่างอยู่ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้และน่าน�า
มาพิจารณา
 “ราคาท่ีสังคมต้องจ่ายในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้
คือ โอกาสที่ประเทศชาติเสียไปจากการพัฒนาเทคโนโลยีช้าลง 1 ปี 

‘ราคาที่สังคมต้องจ่ายในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือ 
โอกาสท่ีประเทศชาตเิสยีไปจากการพฒันาเทคโนโลยช้ีาลง 1 ปี 
และโอกาสที่ผู ้บริโภคเสียไปจากการได้ ใช้เทคโนโลยี ดังนั้น 
กสทช. จึงควรสร้างมาตรฐานที่ดีในการเปลี่ยนผ่านจากระบบ
สมัปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต และสร้างโอกาสทีจ่ะท�าให้เกดิการ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น’

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
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และโอกาสทีผู่บ้รโิภคเสยีไปจากการได้ใช้เทคโนโลย ีดงันัน้ กสทช. จงึ
ควรสร้างมาตรฐานทีด่ใีนการเปลีย่นผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบ 
ใบอนญุาต และสร้างโอกาสทีจ่ะท�าให้เกดิการแข่งขนัเสรแีละเป็นธรรม
มากขึ้น” วรพจน์กล่าว

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมกันสะท้อนปัญหาและข้อจ�ากัดในการ
ใช้บริการคงสิทธิเลขหมายหรือการโอนย้ายเลขหมายออกจากระบบ
ว่า ประเด็นส�าคัญคือคนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่เข้าใจเรื่องการส้ินสุด
สมัปทานคลืน่ฯ 1800 MHz ของบรษิทั ทรมูฟู จ�ากดั และบรษัิท ดิจิตอล
โฟน จ�ากัด และเหตุผลที่ต้องมีการโอนย้ายเลขหมายออกจากระบบ 
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจ�านวนมากที่ยังไม่ได้โอนย้ายเป็นผู้ที่อาศัยอยู่
ในต่างจังหวัด และใช้บริการในระบบ 2G ซึ่งในการโอนย้ายต้องเดิน

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ปรารถนาให้ กสทช. น�าปัญหาที่ผ่านมา

เป็นบทเรียนในการสร้างมาตรฐานการเปลี่ยนผ่านที่ดีจากระบบ

สัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต
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ทางไกลเพือ่ไปยงัศนูย์ทีม่ศีกัยภาพสามารถให้บรกิารโอนย้ายได้ รวม
ถงึต้องมกีารเปลีย่นเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่หม่ทีส่ามารถรองรบัระบบ
ได้ เหล่านีเ้ป็นอปุสรรคทีท่�าให้ยงัคงมผีูใ้ช้บรกิารไม่ได้โอนย้ายจ�านวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการในท้องถิ่นชนบท
 ส�าหรับข้อเสนอแนะ หลายคนเห็นตรงกันว่า ส�านักงาน 
กสทช. และผู้ให้บริการควรร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ 
เช่นทีวีที่ถือเป็นสื่อท่ีมีผู ้เสพมากท่ีสุด โดยระดับเนื้อหาของการ
ประชาสัมพันธ์ควรให้ครอบคลุมถึงการท�าความเข้าใจกับประชาชน
เรือ่งสญัญาสมัปทานคลืน่ 900 MHz ของเอไอเอส และคลืน่ 1800 MHz 
ของดีแทค ที่ก�าลังทยอยสิ้นสุดลงด้วย
 ส่วนปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการส่ง SMS ไม่ส�าเรจ็ จนท�าให้เกดิ
ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร มีผู้เสนอว่าในการจัดประมูลคลื่นความถี่
หลงัจากนี ้ควรก�าหนดเป็นเงือ่นไขบงัคบัให้ผูใ้ห้บรกิารต้องจดทะเบยีน
ซิมการ์ดทั้งหมดด้วย

เรียบเรียงจากเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public forum: ร่วมเตรียมการป้องกันปัญหา 
“ซิมดับ” จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
 



336

กะ
เท

าะ
 ก

สท
ช.


